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Parlamentul  României 
 

SENAT 
 CAMERA 

DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru buget, 

finanţe, activitate bancară 
şi piaţă de capital 

   Bucureşti,      
   Nr.  

 Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 
   Bucureşti,      
   Nr.  719 

 
 
 
 

RAPORT COMUN 
 
 
 
 
 

În urma examinării proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011, a 
amendamentelor depuse de Comisiile permanente ale celor două Camere ale 
Parlamentului şi a celor depuse de parlamentari, Comisia pentru buget, finanţe 
activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci a Camerei Deputaţilor, care au fost sesizate în fond, cu 23 voturi pentru şi 21 
împotrivă propun ca proiectul de Lege să fie supus spre dezbaterea şi adoptarea 
Plenului cu amendamentele prezentate în anexele 1 şi 2 la prezentul raport. 

Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Ovidiu MARIAN 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 

 

asupra proiectului Legii  bugetului de stat pe anul 2011 



 
 
 

                ANEXA NR.1 
 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

1.  
 

Art. 171  nou Se propune inroducerea unui articol nou 171   

cu urmatorul cuprins: 
„Art. 171  nou – În anul 2011 alocarea 
sumele prevăzute în bugetele 
ordonatorilor principali de credite 
finantati de la bugetul de stat catre 
unitatile administrativ-teritoriale pentru 
finantarea lucrarilor de investitii in 
infrastructura se efectuează in 
urmatoarea ordine: achitarea facturilor 
restante recunoscute de ordonatorii de 
credite, asigurarea cofinantarii 
proiectelor cu finantare nerambursabila 
din fonduri europene, asigurarea 
fondurilor pentru continuarea lucrarilor 
de investitii incepute si pentru investitii 
noi”. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor, Sen. 
Gheorghe Saghian, Dep. Viorel Ştefan, Dep. 
Dan Nica, Dep. Lucreţia Roşca, Dep. Florin 
Pâslaru - Grup PSD+PC 

Pentru asigurarea transparentei in 
alocarea fondurilor din bugetele 
ordonatorilor de credite catre bugetele 
unitatilor administrativ teritoriale. 
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2.     Art.39. – Ordonatorii principali de credite ai 
bugetului de stat au obligaţia să transmită 
Ministerului Finanţelor Publice detalierea în 
structură, pe funcţii, a numărului maxim de posturi 
finanţat în anul 2011 şi fondul aferent salariilor de 
bază, în termen de 30 de zile de la publicarea 
prezentei legi în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 

Se propune modificarea art.39 astfel: 
 
   Art.39. – Ordonatorii principali de credite 
ai bugetului de stat au obligaţia să transmită 
Ministerului Finanţelor Publice detalierea în 
structură, pe funcţii, a numărului maxim de 
posturi finanţat prin legea bugetului de stat 
pe  anul 2011 şi fondul aferent salariilor de 
bază, în termen de 30 de zile de la 
publicarea prezentei legi în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor,  domnul 
senator PNL Dan Radu Rusanu, domnii 
deputati  Viorel Stefan PSD si Eugen 
Nicolaescu PNL  

Pentru o mai buna intelegere  a textului 

3.  Legea Bugetului de stat pe anul 2011, capitolul II1

 
Se propune introducerea unui nou capitol  
Capitolul II1 - – Masuri in domeniul 
politicilor fiscale cu următorul continut: 
 
„Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu 
modificările şi completările ulterioare se 
completează cu un titlul nou „ Titlul IV- 
Impozitul pe venitul microintreprinderilor”  
cu următorul cuprins: 
 
„ART. 96 
Definiţia microîntreprinderii  

Pentru asigurarea unui regim de 
impozitare mai relaxat pentru 
microintreprinderi. 
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În sensul prezentului titlu, o 
microîntreprindere este o persoană juridică 
română care îndeplineşte cumulativ 
următoarele condiţii, la data de 31 
decembrie a anului fiscal precedent: 
a)   realizează venituri, altele decât cele din 
consultanţă şi management, în proporţie de 
peste 50% din veniturile totale; 
b)   are cel puţin 3 angajati 
c)    a realizat venituri sub 450.000 ron 
d)   capitalul social al persoanei juridice este 
deţinut de persoane, altele decât statul, 
autorităţile locale şi instituţiile publice. 
 
Art. 97 
Opţiunea de a plăti impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor 
(1)  Impozitul reglementat de prezentul titlu 

este opţional 
(2) Microîntreprinderile plătitoare de 

impozit pe profit pot opta pentru plata 
impozitului reglementat de prezentul 
titlu începând cu 2011, dacă îndeplinesc 
condiţiile prevăzute la art. 96 

(3) O persoană juridică română care este 
nou înfiinţată poate opta să plătească 
impozit pe venitul microîntreprinderilor, 
începând cu primul an fiscal, dacă 
condiţiile prevăzute la art.96  lit.a) şi d) 
sunt îndeplinite la data înregistrării la 
registrul comerţului şi condiţia prevăzută 
la art. 96 lit. b) este îndeplinită în termen 
de 60 de zile inclusiv de la data 
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înregistrării. 
(4) Microîntreprinderile plătitoare de 

impozit pe venitul microîntreprinderilor 
nu mai aplică acest sistem de impunere 
începând cu  anul fiscal următor anului 
în care nu mai îndeplinesc una dintre 
condiţiile prevăzute la art. 96. 

(5) Nu pot opta pentru sistemul de impunere 
reglementat de prezentul titlu persoanele 
juridice române care: 

a)    desfăşoară activităţi în domeniul bancar; 
b) desfăşoară activităţi în domeniile 
asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de 
capital, cu excepţia persoanelor juridice care 
desfăşoară activităţi de intermediere în 
aceste domenii; 
c) desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor 
de noroc, pariurilor sportive, cazinourilor; 
d) au capital social deţinut de un acţionar 
sau o persoană juridică cu peste 250 de 
angajaţi. 
(6) Microîntreprinderile plătitoare de 
impozit pe venitul microîntreprinderilor pot 
opta pentru plata impozitului pe profit 
începând cu anul fiscal următor. Opţiunea se 
exercită până la data de 31 ianuarie a anului 
fiscal următor celui pentru care s-a datorat 
impozit pe veniturile microîntreprinderilor. 
 
ART.98  
Aria de cuprindere a impozitului 
Impozitul stabilit prin prezentul titlu, 
denumit impozit pe veniturile 
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microîntreprinderilor, se aplică asupra 
veniturilor obţinute de microîntreprinderi 
din orice sursă, cu excepţia celor prevăzute 
la art. 102 
 
ART. 99 
Anul fiscal 

(1) Anul fiscal al unei microîntreprinderi 
este anul calendaristic. 

(2) În cazul unei persoane juridice care 
se înfiinţează sau îşi încetează 
existenţa, anul fiscal este perioada 
din anul calendaristic în care 
persoana juridică a existat. 

 
ART. 100 
Cota de impozitare 
Cota de impozitare pe veniturile 
microîntreprinderilor este de 3%. 
 
ART. 101 
Impunerea microîntreprinderilor care 
realizează venituri mai mari de 450.000 ron. 
Prin excepţie de la prevederile art.103 
alin.(2) şi (3), dacă în cursul unui an fiscal o 
microîntreprindere realizează venituri mai 
mari de 450.000 ron sau ponderea 
veniturilor realizate din consultanţă şi 
management în veniturile realizate de la 
începutul anului fiscal depăşeşte 50% 
aceasta va plăti impozit pe profit, luând în 
calcul veniturile şi cheltuielile realizate de 
la începutul anului fiscal,  fără posibilitatea 
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de a mai beneficia pentru perioada 
următoare de prevederle prezentului titlu. 
Calculul şi plata impozitului pe profit se 
efectuează începând cu trimestrul în care s-a 
depăşit oricare dintre limitele prevăzute în 
acest articol, fără a se datora majorări de 
întârziere. La determinarea impozitului pe 
profit datorat plăţile reprezentând impozitul 
pe veniturile microîntreprinderilor efectuate 
in cursul anului fiscal vor fi considerate plăţi 
anticipate în contul impozitului pe profit. 
 
ART. 102 
Baza impozabilă 
(1) Baza impozabilă a impozitului pe 

veniturile microîntreprinderilor o consti 
tuie veniturile din orice sursă, din care 
se scad: 

(a) veniturile din variaţia 
stocurilor; 

(b) veniturile din producţia 
deimobilizări corporale şi 
ne corporale; 

(c) veniturile din exploatare, 
reprezentând cota-parte a 
subvenţiilor 
guvernamentale şi a altor 
surse pentru finanţarea 
investiţiilor; 

(d) veniturile din 
provizioane; 

(e) veniturile rezultate din 
anularea datoriilor şi a 
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majorărilor datorate 
bugetului statului, care nu 
au fost cheltuieli 
deductibile la calculul 
profitului impozabil, 
conform reglementărilor 
legale; 

(f) veniturile realizate din 
despăgubiri, de la 
societăţile de asigurare, 
pentru pagubele produse 
la activele corporale 
proprii. 

 
(2) În cazul în care o microîntreprindere 
achiziţionează case de marcat, valoarea de 
achiziţie a acestora se deduce din baza 
impozabilă, în conformitate cu documentul 
justificativ, în trimestrul în care au fost puse 
în funcţiune, potrivit legii. 
 
ART. 103 
Procedura de declarare a opţiunii 

(1) Persoanele juridice plătitoare 
de impozit pe profit comunică 
opţiunea organelor fiscale 
teritoriale la începutul anului 
fiscal, prin depunerea declaraţiei 
de menţiuni pentru persoanele 
juridice, asociaţiile familiale şi 
asociaţiile fără personalitate 
juridică, până la data de 31 
ianuarie inclusiv. 
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(2) Persoanele juridice care se 
înfiinţează în cursul unui an 
fiscal înscriu opţiunea în 
cererea de înregistrare la 
registrul comerţului. 
Opţiunea este definitivă 
pentru anul fiscal respectiv. 

(3) În cazul în care, în cursul 
anului fiscal, una dintre 
condiţiile impuse nu mai este 
îndeplinită, 
microîntreprinderea are 
obligaţia de a păstra pentru 
anul fiscal respectiv regimul 
de impozitare pentru care a 
optat, fără posibilitatea de a 
beneficia pentru perioada 
următoare de prevederle 
prezentului titlu, chiar dacă 
ulterior îndeplineşte 
condiţiile prevăzute la art. 96. 

(4) Pot opta pentru plata 
impozitului reglementat de 
prezentul titlu şi 
microîntreprinderile care 
desfăşoară activităţi în zonele 
defavorizate. 

 
ART. 104 
Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor 
fiscale 
 (1). Calculul şi plata impozitului pe venitul 
microîntreprinderilor se efectuează 
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trimestrial, până la data de 25 inclusiv a 
lunii următoare trimestrului pentru care se 
calculează impozitul. 
 (2.) Microîntreprinderile au obligaţia de a 
depune, până la termenul de plată a 
impozitului, declaraţia de impozit pe venit. 
 
ART. 105 
Impozitarea veniturilor persoanelor fizice 
asociate cu o microîntreprindere 
În cazul unei asocieri fără personalitate 
juridică dintre o microîntreprindere 
plătitoare de impozit, conform prezentului 
titlu, şi o persoană fizică, rezidentă sau 
nerezidentă, microîntreprinderea are 
obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a 
vărsa la bugetul de stat impozitul calculat 
prin aplicarea cotei de 1,5% la veniturile ce 
revin din această asociere. 
ART. 106 
 
Prevederile fiscale referitoare la amortizare 
Persoanele juridice plătitoare de impozit pe 
venit sunt obligate să evidenţieze contabil 
cheltuielile de amortizare, conform 
articolului 24, aplicabil plătitorilor de 
impozit pe profit.” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor,  domnul 
deputat PNL Chitoi Daniel 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 
 

- 10 -

4.  Anexa 03/04/01 – Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie  

Se propune suplimentarea bugetului Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie cu suma de 
10.000 mii lei, astfel: 

- 4.000 mii lei la titlul „Bunuri şi 
servicii” 

- 6.000 mii lei la titlul „Active 
nefinanciare” 

În mod corespunzător se modifică 
programul de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: bugetul Ministerului 
Finanţelor Publice-Acţiuni generale cod 65, 
titlul „Alte transferuri” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor    

Se propune admiterea amendamentului 
pentru asigurarea desfăşurării activităţii 
Înaltei Curţie de Casaţie şi Justiţie în 
anul 2011 în parametrii optimi. 

 

5.  Anexa 3/07/01 – Curtea de Conturi 
 

Se propune suplimentarea titlului „Active 
nefinanciare” cu suma de 4.500 mii lei 
pentru achiziţii de imobile, prin diminuarea 
în mod corespunzător a titlului 10 
„Cheltuieli de personal”, articolul 10.03 
„Contribuţii”, 10.03.01 alineatul 
„Contribuţii de asigurări sociale de stat” 
 
În mod corespunzător se modifică 
programul de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: fondurile necesare 
cheltuielilor de capital sunt asigurate prin 
redistrubuire, în cadrul bugetului Curţii de 
Conturi. 

Se propune admiterea amendamentului 
intrucat prin redistribuirea propusă se 
asigură fondurile necesare achiziţionării 
de imobile pentru sediile curţilor de 
conturi teritoriele. 
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Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor si domnul 
deputat PSD Viorel Ştefan 

6.  Anexa 3/16/06 – Ministerul Finanţelor Publice 
 

Se propune introducerea unei Note în 
subsolul anexei 3/16/06 cu următorul 
cuprins: 
 
 “Notă: Încadrarea în numărul maxim de 
posturi prevăzut pentru anul 2011 se face în 
termen de 3 luni de la data intrării în vigoare 
a prezentei legi” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor si domnul 
senator PDL Ovidiu Marian. 

Se propune admiterea amendamentului 
întrucât la nivelul Ministerului 
Finanţelor Publice nu este finalizat  
procesul de reorganizare şi restructurare 
instituţională care vizează inclusiv 
reducerea numărului de angajaţi iar 
pentru disponibilizarea personalului este 
necesară respectarea legislaţiei muncii, 
care prevede minim 45 de zile în acest 
sens. 
 

 

7.  Anexa nr.3/17 – Ministerul Justitiei - La capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă 
socială”, articolul 02 „Ajutoare sociale”, se 
introduce alineatul 01 „Ajutoare sociale în 
numerar”, cu suma de 120 mii lei, prin 
diminuarea corespunzătoare a capitolului 
„Ordine publica şi siguranţă naţională”, 
Titlul II „Bunuri şi servicii”, alineatul 09 
„Materiale şi prestări de servicii cu caracter 
funcţional”. 
 
 
 
- la capitolul 61.01 „Ordine publica şi 

Se propune admiterea amendamentului 
intrucat prin redistribuirea propusă se 
asigură fondurile necesare pentru 
achitarea indemnizatiilor lunare aferente 
funcţionarilor publici cu statut special 
din aparatul propriu al Ministerului 
Justiţiei, în conformitate cu alin.1 al  
art.1 din O.U.G.  nr.148/2005 privind 
susţinerea familiei în vederea creşterii 
copilului. 

 

Se propune admiterea amendamentului 
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siguranţă naţională”, titlul XII Active 
nefinanciare, se suplimentează art.71.01.30 
– Alte active fixe, cu suma de 2.000 mii lei, 
prin diminuarea corespunzătoare a 
capitolului 61.01 „Ordine publica şi 
siguranţă naţională”, titlul XII Active 
nefinanciare, art.71.01.01 – Construcţii, în 
cadrul aceluiaşi Program 1.1 „Consolidarea 
capacităţii administrative a instanţelor şi 
facilitatarea accesului la justiţie”. În mod 
corespunzător se modifică şi programul de 
investiţii. 
 
Autori: 
Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din 
Camera Deputaţilor 
Comisia juridica, de disciplina si imunitati a 
Camerei Deputatilor, Comisia juridica, de 
numiri, disciplina, imunitati si validari a 
Senatului, deputatii Mate Andras Levente – 
UDMR si Florin Iordache - PSD 

intrucat prin redistribuirea propusă se 
asigură fondurile necesare pentru 
achiziţionarea echipamentelor hard şi 
soft necesare în vederea înmunătăţirii 
serviciilor electronice destinate 
justiţiabililor, care are în vedere atât 
implementarea Directivei 2006/123/CE 
cunoscută ca Directiva servicii şi 
transpusă în legislaţia naţională prin 
O.U.G nr.49/2009, aprobată prin Legea 
68/2010 

 

8.  Ministerul Justiţiei – Anexa nr.3/17/15 
Capitol 6110 
Titlul II - “Bunuri şi servicii” 
 

Se redistribuie suma de 1.000 mii lei, de la 
Titlul II - “Bunuri şi servicii”, art.01, alin.03 
“Încălzit, iluminat şi forţă motrică”, la art. 
30 alin.04 - “Chirii” din acelaşi titlu. 
 
Autori:  
Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din 
Camera Deputaţilor 

Se propune admiterea amendamentului 
intrucat prin redistribuirea propusă se 
asigură fondurile necesare pentru 
închirierea unui spaţiu pentru 
desfăşurarea activităţii Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor, având în 
vedere că sediul ANP urmează a fi 
supusă unor lucrări de consolidare. 
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Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a Senatului. 

9.  Anexa 3/19 – Ministerul Administraţiei şi 
Internelor  
Capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni 
externe” 

PROPUNERI 2011 
 
Titlul II „Bunuri şi servicii” se 
suplimentează cu suma de 3.000 mii lei, 
care devine 25.731 mii lei, prin diminuarea 
sumei prevăzute la capitolul 61.01 „Ordine 
publică şi siguranţă naţională”, titlul II 
„Bunuri şi servicii”, care devine 317.580 mii 
lei; 
 
Autori:  
Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din 
Camera Deputaţilor 
Comisiile pentru  aparare, ordine publica si 
siguranta nationala ale Camerei Deputatilor 
si Senatului  

Se propune admiterea amendamentului 
intrucat prin redistribuirea propusă se 
asigură fondurile necesare pentru 
organizarea şi desfăşurarea 
recensământului populaţiei şi al 
locuinţelor din România în anul 2011. 

 

10.  Anexa 3/19 – Ministerul Administraţiei şi 
Internelor  
Capitolul 80.01  „Acţiuni generale economice, 
comerciale şi de muncă” 

PROPUNERI  2011 

 
Titlul II „Bunuri şi servicii”, se 
suplimentează cu suma de 11.719 mii lei, 
care devine 98.397 mii lei, prin diminuarea 
cu suma de 2.719 mii lei prevăzută la 
capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă 
naţională”, titlul II „Bunuri şi servicii”, care 
devine 314.861 mii lei şi prin diminuarea cu 
suma de 9.000 mii lei prevăzută la capitolul 
61.01 „Ordine publică şi siguranţă 

Se propune admiterea amendamentului 
intrucat prin redistribuirea propusă se 
asigură fondurile necesare pentru 
organizarea şi desfăşurarea 
recensământului populaţiei şi al 
locuinţelor din România în anul 2011. 

 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 
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naţională”, titlul X „Alte cheltuieli”, care 
devine 6.792 mii lei; 
 
Autori:  
Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din 
Camera Deputaţilor 
Comisiile pentru  aparare, ordine publica si 
siguranta nationala ale Camerei Deputatilor 
si Senatului  

11.  Anexa 3/19 – Ministerul Administraţiei şi 
Internelor  
Capitolul 80.01  „Acţiuni generale economice, 
comerciale şi de muncă” 

PROPUNERI  2011 

Titlul XII „Active nefinanciare”, se 
suplimentează cu suma de 4.007 mii lei, 
care devine 11.082 mii lei, prin diminuarea 
sumei prevăzută la capitolul 61.01 „Ordine 
publică şi siguranţă naţională”, titlul XII 
„Active nefinanciare”, care devine 337.383 
mii lei; 
 
 
Autori:  
Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din 
Camera Deputaţilor 
Comisiile pentru  aparare, ordine publica si 
siguranta nationala ale Camerei Deputatilor 
si Senatului   

Se propune admiterea amendamentului 
intrucat prin redistribuirea propusă se 
asigură fondurile necesare pentru 
organizarea şi desfăşurarea 
recensământului populaţiei şi al 
locuinţelor din România în anul 2011. 

 

12.  Anexa 3/19/02 – Ministerul Administraţiei şi 
Internelor  
Capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni 
externe” 

PROPUNERI  2011 

Titlul I „Cheltuieli de personal” alineatul 
10.01.12 „Indemnizaţii plătite unor persoane 

Se propune admiterea amendamentului 
intrucat prin redistribuirea propusă se 
asigură fondurile necesare pentru 
organizarea şi desfăşurarea 
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crt. 
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din afara unităţii” se suplimentează cu suma 
de 220 mii lei, care devine 270 mii lei, prin 
diminuarea cu aceeaşi sumă a alineatului 
10.01.30 „Alte drepturi salariale în bani”, 
care devine 9.288  mii lei; 
 
Autori:  
Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din 
Camera Deputaţilor 
Comisiile pentru  aparare, ordine publica si 
siguranta nationala ale Camerei Deputatilor 
si Senatului   

recensământului populaţiei şi al 
locuinţelor din România în anul 2011. 

 

13.  Anexa 3/19/02 – Ministerul Administraţiei şi 
Internelor  
Capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni 
externe” 

PROPUNERI  2011 

La titlul II „Bunuri şi servicii”, se 
suplimentează alineatul 20.06.01 „Deplasări 
interne, detaşări, transferuri” cu suma de 
2.000 mii lei, care devine 3.000 mii lei şi 
alineatul 20.30.04 „Chirii” cu suma de  
1.000 mii lei, care devine 1.600 mii lei, prin 
diminuarea sumei prevăzută la capitolul 
61.01 „Ordine publică şi siguranţă 
naţională”, titlul II „Bunuri şi servicii” 
alineatul 20.01.05 „Carburanţi şi 
lubrifianţi”, care devine 52.170 mii lei; 
 
Autori:  
Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din 
Camera Deputaţilor 
Comisiile pentru  aparare, ordine publica si 

Se propune admiterea amendamentului 
intrucat prin redistribuirea propusă se 
asigură fondurile necesare pentru 
organizarea şi desfăşurarea 
recensământului populaţiei şi al 
locuinţelor din România în anul 2011. 
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siguranta nationala ale Camerei Deputatilor 
si Senatului  

14.  Anexa 3/19/02 – Ministerul Administraţiei şi 
Internelor  
Capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă 
naţională” 

PROPUNERI  2011 

La titlul XII „Active nefinanciare” se 
suplimentează alineatul 71.01.30 „Alte 
active fixe” cu suma de 890 mii lei, care 
devine 900 mii lei, concomitent cu 
diminuarea de la alineatul 71.01.02 „Maşini, 
echipamente şi mijloace de transport”, care 
devine 301.754 mii lei. 
 
Autori:  
Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din 
Camera Deputaţilor 
Comisiile pentru  aparare, ordine publica si 
siguranta nationala ale Camerei Deputatilor 
si Senatului  

Se propune admiterea amendamentului 
intrucat prin redistribuirea propusă se 
asigură fondurile necesare pentru 
organizarea şi desfăşurarea 
recensământului populaţiei şi al 
locuinţelor din România în anul 2011. 

 

15.  Anexa 3/19/02 – Ministerul Administraţiei şi 
Internelor  
Capitolul 80.01  „Acţiuni generale economice, 
comerciale şi de muncă” 

PROPUNERI  2011 

 La titlul II „Bunuri şi servicii”, se 
suplimentează alineatul 20.01.30 „Alte 
bunuri şi servicii pentru întreţinere şi 
funcţionare” cu suma de 11.719 mii lei, care 
devine 18.963 mii lei şi la titlul XII „Active 
nefinanciare”, se suplimentează alineatul 
71.01.02 „Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport” cu suma de 4.007 mii lei, care 
devine 11.012 mii lei, prin diminuarea cu 
suma de 2.719 mii lei de la alineatul 
20.01.05 „Carburanţi şi lubrifianţi”, care 
devine 49.451 mii lei  prevăzută la capitolul 

Se propune admiterea amendamentului 
intrucat prin redistribuirea propusă se 
asigură fondurile necesare pentru 
organizarea şi desfăşurarea 
recensământului populaţiei şi al 
locuinţelor din România în anul 2011. 
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crt. 
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61.01 „Ordine publică şi siguranţă 
naţională”, titlul II „Bunuri şi servicii”, şi cu 
suma de 9.000 mii lei de la alineatul 59.17 
„Despăgubiri civile”, care devine 2.792 mii 
lei  prevăzută la capitolul 61.01 „Ordine 
publică şi siguranţă naţională”, titlul X „Alte 
cheltuieli” precum şi cu suma de 4.007 mii 
lei de la alineatul 71.01.02 „Maşini, 
echipamente şi mijloace de transport”, care 
devine 297.747 mii lei. prevăzută la 
capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă 
naţională”, titlul XII „Active nefinanciare”  
 
Autori:  
Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din 
Camera Deputaţilor 
Comisiile pentru  aparare, ordine publica si 
siguranta nationala ale Camerei Deputatilor 
si Senatului   

16.  Anexa 3/19/02 – Ministerul Administraţiei şi 
Internelor  
Capitolul 80.01  „Acţiuni generale economice, 
comerciale şi de muncă” 

PROPUNERI  2011 

Titlul „Bunuri şi servicii” – cod 510120 (atât 
creditele de angajament, cât şi cele bugetare) 
se suplimentează cu suma de 3.000 mii lei, 
care devine 25.731 mii lei, la titlul „Bunuri 
şi servicii” – cod 800120 (atât creditele de 
angajament, cât şi cele bugetare) se 
suplimentează cu suma de 11.719 mii lei, 
care devine 93.756 mii lei şi la titlul „Active 
nefinanciare” – cod 800171 se 
suplimentează creditele bugetare cu suma de 
4.007 mii lei, care devine 11.052 mii lei; 

Se propune admiterea amendamentului 
intrucat prin redistribuirea propusă se 
asigură fondurile necesare pentru 
organizarea şi desfăşurarea 
recensământului populaţiei şi al 
locuinţelor din România în anul 2011. 
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crt. 
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Autori:  
Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din 
Camera Deputaţilor 
Comisiile pentru  aparare, ordine publica si 
siguranta nationala ale Camerei Deputatilor 
si Senatului   

17.  Anexa 3/19/27 – Ministerul Administraţiei şi 
Internelor  
Programul „Ordine publică şi siguranţa 
cetăţeanului” (cod program 884) la sursa de 
finanţare „Buget de stat”  
 

PROPUNERI  2011 

Titlul „Bunuri şi servicii” – cod 610120 (atât 
creditele de angajament, cât şi cele bugetare) 
se suplimentează cu suma de 66 mii lei, care 
devine 197.209 mii lei şi la titlul „Active 
nefinanciare” - cod 610171 se diminuează 
creditele bugetare cu suma de 4.007 mii lei; 
 
Autori:  
Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din 
Camera Deputaţilor 
Comisiile pentru  aparare, ordine publica si 
siguranta nationala ale Camerei Deputatilor 
si Senatului   

Se propune admiterea amendamentului 
intrucat prin redistribuirea propusă se 
asigură fondurile necesare pentru 
organizarea şi desfăşurarea 
recensământului populaţiei şi al 
locuinţelor din România în anul 2011. 

 

18.  Anexa 3/19/27 – Ministerul Administraţiei şi 
Internelor  
Programul „Suport Acordat Structurilor M.A.I.” 
(cod program 886) la sursa de finanţare „Buget de 
stat” 
 

PROPUNERI  2011 

Titlul „Bunuri şi servicii” – cod 610120 (atât 
creditele de angajament, cât şi cele bugetare) 
se diminuează cu suma de 14.785 mii lei, 
care devine 51.021 mii lei; 
 
Autori:  
Comisia pentru buget, finanţe, activitate 

Se propune admiterea amendamentului 
intrucat prin redistribuirea propusă se 
asigură fondurile necesare pentru 
organizarea şi desfăşurarea 
recensământului populaţiei şi al 
locuinţelor din România în anul 2011. 

 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 
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bancară şi piaţă de capital din Senat şi 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din 
Camera Deputaţilor 
Comisiile pentru  aparare, ordine publica si 
siguranta nationala ale Camerei Deputatilor 
si Senatului   

19.  Anexa 3/19/28 – Ministerul Administraţiei şi 
Internelor  
Capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă 
naţională” 

PROPUNERI  2011 

În cadrul programelor de investiţii publice se 
suplimentează la capitolul 61.01 „Ordine 
publică şi siguranţă naţională” categoria de 
investiţii de la lit. C. Alte cheltuieli de 
investiţii, sursa Buget de stat la alineatul 
71.01.30 „Alte active fixe” cu suma de 890 
mii lei, care devine 900 mii lei, concomitent 
cu diminuarea la capitolul 61.01 „Ordine 
publică şi siguranţă naţională”, categoria de 
investiţii de la lit. C. Alte cheltuieli de 
investiţii, sursa Buget de stat la alineatul 
71.01.02 „Maşini, echipamente şi mijloace 
de transport” cu suma de 890 mii lei, care 
devine 301.754 mii lei.  
 
Autori:  
 
Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din 
Camera Deputaţilor 
 
Comisiile pentru  aparare, ordine publica si 
siguranta nationala ale Camerei Deputatilor 
si Senatului   
 

Se propune admiterea amendamentului 
intrucat prin redistribuirea propusă se 
asigură fondurile necesare pentru 
organizarea şi desfăşurarea 
recensământului populaţiei şi al 
locuinţelor din România în anul 2011. 
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20.  Anexa 3/19/28 – Ministerul Administraţiei şi 
Internelor  
Capitolul 80.01 „Acţiuni generale economice, 
comerciale şi de muncă” 
 

PROPUNERI  2011 

În cadrul programelor de investiţii publice se 
suplimentează la capitolul 80.01 „Acţiuni 
generale economice, comerciale şi de 
muncă”, categoria de investiţii de la lit. C. 
Alte cheltuieli de investiţii, sursa Buget de 
stat la alineatul 71.01.02 „Maşini, 
echipamente şi mijloace de transport” cu 
suma de 4.007 mii lei, care devine 11.012 
mii lei, concomitent cu diminuarea la 
capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă 
naţională”, categoria de investiţii de la lit. C. 
Alte cheltuieli de investiţii, sursa Buget de 
stat la alineatul 71.01.02 „Maşini, 
echipamente şi mijloace de transport” cu 
suma de 4.007 mii lei, care devine 297.747 
mii lei.  
 
Autori:  
 
Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din 
Camera Deputaţilor 
 
Comisiile pentru  aparare, ordine publica si 
siguranta nationala ale Camerei Deputatilor 
si Senatului   
 

Se propune admiterea amendamentului 
intrucat prin redistribuirea propusă se 
asigură fondurile necesare pentru 
organizarea şi desfăşurarea 
recensământului populaţiei şi al 
locuinţelor din România în anul 2011. 

 

21.  Anexa 3/19/29 – Ministerul Administraţiei şi 
Internelor - Fişă obiectiv  investiţii  
 

PROPUNERI  2011 

În cadrul Fişei obiectivului de investiţii - e) 

Se propune admiterea amendamentului 
intrucat prin redistribuirea propusă se 
asigură fondurile necesare pentru 
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alte cheltuieli asimilate investiţiilor se 
suplimentează sursa de finanţare Buget de 
stat la cap. 61.01 „Ordine publică şi 
siguranţă naţională”, alineatul 71.01.30 
„Alte active fixe” cu suma de 890 mii lei, 
care devine 900 mii lei, concomitent cu 
diminuarea în cadrul Fişei obiectivului de 
investiţii - b) dotări independente sursa de 
finanţare Buget de stat la cap. 61.01 
„Ordine publică şi siguranţă naţională”, 
alineatul 71.01.02 „Maşini, echipamente şi 
mijloace de transport”, care devine 301.754 
mii lei. 
 
Autori:  
Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din 
Camera Deputaţilor 
 
Comisiile pentru  aparare, ordine publica si 
siguranta nationala ale Camerei Deputatilor 
si Senatului   

organizarea şi desfăşurarea 
recensământului populaţiei şi al 
locuinţelor din România în anul 2011. 

 

22.  Anexa 3/19/29 – Ministerul Administraţiei şi 
Internelor - Fişă obiectiv  investiţii  
 

PROPUNERI  2011 

În cadrul Fişei obiectivului de investiţii - b) 
dotări independente se suplimentează sursa 
de finanţare Buget de stat la capitolul 80.01 
„Acţiuni generale economice, comerciale şi 
de muncă”, alineatul 71.01.02 „Maşini, 
echipamente şi mijloace de transport”  cu 
suma de 4.007 mii lei, care devine 11.012 
mii lei, concomitent cu diminuarea în cadrul 
Fişei obiectivului de investiţii - b) dotări 

Se propune admiterea amendamentului 
intrucat prin redistribuirea propusă se 
asigură fondurile necesare pentru 
organizarea şi desfăşurarea 
recensământului populaţiei şi al 
locuinţelor din România în anul 2011. 
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independente sursa de finanţare Buget de 
stat la cap. 61.01 „Ordine publică şi 
siguranţă naţională”, alineatul 71.01.02 
„Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport”, care devine 297.747 mii lei. 
 
Autori:  
 
Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din 
Camera Deputaţilor 
 
Comisiile pentru  aparare, ordine publica si 
siguranta nationala ale Camerei Deputatilor 
si Senatului   
 

23.  Anexa nr.3/22 – Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale 

Anexa nr.3/22/29 Pg.66 
Cod obiectiv 855 
Obiectiv: „Reabilitarea canalului CA1 din 
amenajarea Pietroiu - Ştefan cel Mare, 
Etapa I” 
2011 – 2.000 mii lei  
2012 – 5.008 mii lei  
Propuneri:  2011 – 3.500 mii lei  
Propuneri:  2012 – 3.508 mii lei  
 
Sursa de finantare: Redistribuire de la  
obiectivul 842 – Anexa nr.3/22/29  
 
Autori: 
Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi 

În vederea eliminării situaţiei grave în 
care se află canalul CA1 din amenajarea 
Pietroiu - Ştefan cel Mare, Etapa I, 
precum şi accelerarea finalizării 
obiectivului de investiţii 
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Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice a 
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală a 
Senatului 
Deputat Fuia Stelian  
Deputat Chirilă Constantin  
Deputat Niţu Adrian  
Deputat Avram Marian  
Deputat  Preda Cezar Florin  
Deputat  Alecu Valeriu  
Deputat  Gheorghe Tinel 
Deputat Bode Lucian  
Deputat Banu Mihai 
Deputat  Oltean Ioan  
Grupul parlamentar PD-L

24.  Anexa nr.3/23/13 – Ministerului Mediului şi 
Pădurilor 

Se propune introducerea in structura anexei 
nr. 3/23/13 la bugetul Ministerului Mediului 
şi Pădurilor a următoarelor influente: 
- Diminuarea capitolului 31.10 

“Venituri din Dobânzi” subcapitolul 
03 “Alte venituri din dobânzi” cu 
suma de 2.745 mii lei; 

- Diminuarea capitolului 34.10 
“Venituri din taxe administrative 
eliberări permise” subcapitolul 50 
“Alte venituri din taxe 
administrative, eliberări permise” cu 
suma de 20.000 mii lei; 

- Introducerea capitolului 36.10 
“Diverse venituri” subcapitolul 50 

În vederea asigurării finanţării 
activitaţilor pentru: 

a)monitorizarea calităţii aerului 
prin optimizarea şi dezvoltarea Reţelei 
Naţionale de Monitorizare a Calităţii 
Aerului 

b)monitorizări, studii şi cercetări 
în domeniul protecţiei mediului, 
pădurilor şi apelor privind sarcini 
derivate din acorduri internaţionale, 
directive europene sau alte reglementări 
naţionale sau internaţionale, precum şi 
cercetare-dezvoltare în domeniul 
schimbărilor climatice. 

Veniturile proprii se constituie 
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“Alte venituri” cu suma de 22.745 
mii lei 

- Diminuarea Capitolului 83.10 
“Agricultură, Silvicultură, 
piscicultură şi vânătoare” cu suma de 
22.745 mii lei din care la  titlul 55 
“Alte transferuri” articolul 01 
“Transferuri interne” alineatul 12 
“Investitii ale agentilor economici cu 
capital de stat” cu suma de 14.500 
mii lei şi la titlul 71 “Active 
nefinanciare” articolul 01 “Active 
fixe” alineatul 01 “Constructii” cu 
suma de 8.245 mii lei. 

- Suplimentarea cu suma de 22.745 la 
Capitolul 83.10 “Agricultură, 
Silvicultură, piscicultură şi 
vânătoare” prin introducerea titlului 
20 “Bunuri şi servicii” articolul 30 
“Alte cheltuieli” alineatul 30 “Alte 
cheltuieli cu bunurile şi serviciile” cu 
suma de 15.000 mii lei şi 
introducerea la titlul 55 “Alte 
transferuri” articolul 01 “Transferuri 
interne” a alineatului 48 “Finantarea 
proiectelor de cercetare dezvoltare şi 
inovare” cu suma de 7.745 mii lei. 

Totodată în anexa nr. 3/23/13 se diminuează 
subcapitolul 04 “Silvicultură” cu suma de 
22.745 mii lei şi introducerea subcapitolului 
03 “Reducerea şi controlul poluării” cu 
suma de 22.745 mii lei. 
 

din bugetul Fondului pentru Mediu. 
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Corespunzător cu modificările propuse de 
prezentul amendament se operează 
modificările ce decurg din acesta şi asupra 
anexelor 3/23/26, 3/23/27, 3/23/28 şi 
3/23/29. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor si domnul 
PDL Burlacu Cristian 

25.  Anexa 3/26/02 – Ministerul Sănătăţii La cap. 66.01 “Sănătate”, titlul 51 
“Transferuri între unităţi ale administraţiei 
publice”, art.51.02 „Transferuri de capital” 
se suplimentează alin. 51.02.22  “Transferuri 
de la bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea aparaturii medicale şi 
echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în 
sănătate” cu suma de 10.000 mii lei prin 
diminuarea cu aceeaşi sumă a alin. 51.02.08 
“Aparatură medicală şi echipamente de 
comunicaţii în urgenţă” 
 
Autori:  
Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
Derzsi Ákos, Lakatos Petru,  
Erdei D. István,  -deputaţi  UDMR, 

Se propune admiterea, întrucât  
amendamentul vizează redistribuiri de 
sume în cadrul bugetului Ministerului 
Sănătăţii pe anul 2011 fără afectarea 
alocaţiilor totale destinate acestui 
ordonator principal de credite. 
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- 26 -

dep.Drăgulescu Iosif Ştefan – PDL, 
Dep.Dobre Cristina – PDL 

26.  Anexa 3/26/02 – Ministerul Sănătăţii La Cap. 66.01 “Sănătate”, titlul 51 
“Transferuri între unităţi ale administraţiei 
publice”, art.51.02 „Transferuri de capital”, 
se suplimentează  alin. 51.02.23 “Transferuri 
de la bugetul de stat  către bugetele locale 
pentru finanţarea reparaţiilor capitale în 
sănătate” cu suma de 10.000 mii lei prin 
diminuarea cu aceeaşi sumă a alin. 51.02.11 
“Transferuri pentru reparaţii capitale la 
spitale”. 
 
Autori:  
Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Derzsi Ákos, Lakatos Petru,  
Erdei D. István,  -deputaţi  UDMR, 
dep.Drăgulescu Iosif Ştefan – PDL, 
Dep.Dobre Cristina – PDL 

Se propune admiterea, întrucât  
amendamentul vizează redistribuiri de 
sume în cadrul bugetului Ministerului 
Sănătăţii pe anul 2011 fără afectarea 
alocaţiilor totale destinate acestui 
ordonator principal de credite. 
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27.  Anexa 3/26/13 – Ministerul Sănătăţii La Cap. 66.10 „Sănătate”, la titlul 51 
“Transferuri între unităţi ale administraţiei 
publice”, art.51.02 „Transferuri de capital”, 
se suplimentează alin.51.02.25 “Transferuri 
din veniturile proprii ale Ministerului 
Sănătăţii către bugetele locale pentru 
finanţarea aparaturii medicale şi 
echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în 
sănătate” cu suma de 10.000 mii lei prin 
diminuarea cu aceeaşi sumă a alin. 51.02.08. 
“Aparatură medicală şi echipamente de 
comunicaţii în urgenţă” 
 
Autori:  
Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate  
publică a Senatului 
Derzsi Ákos, Lakatos Petru,  
Erdei D. István,  -deputaţi  UDMR, 
dep.Drăgulescu Iosif Ştefan – PDL, 
Dep.Dobre Cristina – PDL 

 

28.  Anexa 3/26/13 – Ministerul Sănătăţii La Cap. 66.10 „Sănătate”, la titlul 51 
“Transferuri între unităţi ale administraţiei 
publice”, art.51.02 “Transferuri de capital”, 
se suplimentează alin. 51.02.26. “Transferuri 
din veniturile proprii ale Ministerului 
Sănătăţii către bugetele locale pentru 
finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate” 
cu suma de 10.000 mii lei prin diminuarea 

Se propune admiterea, întrucât  
amendamentul vizează redistribuiri de 
sume în cadrul bugetului Ministerului 
Sănătăţii pe anul 2011 fără afectarea 
alocaţiilor totale destinate acestui 
ordonator principal de credite. 
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cu aceeaşi sumă a alin. 51.02.11 
“Transferuri pentru reparaţii capitale la 
spitale”. 
 
Autori:  
Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului si Derzsi Ákos, Lakatos 
Petru, Erdei D. István,  -deputaţi  UDMR, 
dep.Drăgulescu Iosif Ştefan – PDL, 
Dep.Dobre Cristina – PDL 

29.  Anexa nr.3/27/28 şi Fişele de investiţii – Anexele 
3/27/29 

Se suplimentează creditele de angajament 
prevăzute în bugetul Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional, la 
Anexa 3/27/05 „Fişa programului finanţat 
potrivit Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.64/2007”, cu suma de 
100.000 mii lei, la programul 58 
„Proiectul pentru reabilitarea clădirilor 
culturale”.  
În mod corespunzător se modifică Anexa 
nr.3/27/29 „Fişa obiectivului Teatrul 
Naţional Bucureşti I.L.Caragiale”, cod 
obiectiv 146. 
 
Autori:  
Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din 

Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât obiectivul face parte dintr-un 
program care are asigurată finanţarea dintr-
un împrumut de la Banca de Dezvoltare a 
Consiliului Europei care se încheie în anul 
2013, o parte din angajamentele efectuate în 
anul 2011 urmând să fie onorate în anii 
2012-2013 
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Camera Deputaţilor 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei Deputaţilor 
si Comisia pentru cultură, artă şi 
mijloace de informare în masă a 
Senatului si domnii deputati UDMR 
Márton Árpád Francisc, Lakatos Petru si 
Erdei Doloczki Istvan

30.  Anexa nr.3/29 – Ministerul Public Se propune introducerea unui nou obiectiv 
de investiţii „Sediu Parchet de pe lângă 
Tribunalul Vrancea”, cu suma de 100 mii 
lei, sumă ce va fi asigurată prin redistribuire 
de la obiectivul „Sediu PCA Bucureşti” cu 
încadrarea în sumele aprobate la titlul 71 
„Active nefinanciare” 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Public 
 
 
 
 
 
 
 
-se propun redistribuiri în cadrul bugetului 
din fonduri externe nerambursabile, astfel: 
  - diminuarea fondurilor propuse    la titlul 
71 „Active nefinanciare” cu suma de 100 
mii lei; 
  - majorarea cu aceeaşi sumă, a fondurilor 
propuse la titlul 10  „Cheltuieli de personal” 

Se propune admiterea amendamentului 
intrucat prin redistribuirea propusă se 
asigură fondurile necesare pentru  
demararea unei lucrări de investiţii noi 
„Sediu Parchet de pe lângă Tribunalul 
Vrancea”, unitate care îşi desfăşoară 
activitatea într-un imobil din Municipiul 
Focşani, construit în anul 1910 şi în 
care, datorită configuraţiei şi a lipsei de 
spaţiu, nu au putut fi amenajate 
corespunzător spaţiile pentru servere, 
documente clasificate pe unităţi, 
aresturi, camere de recunoaştere, arhive, 
etc., fapt care afectează desfăşurarea în 
mod corespunzător a activităţii 
specifice. 
 
 
Se propune admiterea amendamentului 
în vederea corelării sumelor alocate din 
fonduri externe nerambursabile, 
cuprinse în bugetul Ministerului Public, 
Anexa 3/29/11, cu valorile incluse în 
formularele de fundamentare F21 şi 
F22, anexe la proiectul de buget pe anul 
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Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Public 
 
Autori:  
Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din 
Camera Deputaţilor 
Comisia juridica, de disciplina si imunitati a 
Camerei Deputatilor 
Comisia juridica, de numiri, disciplina, 
imunitati si validari a Senatului, senatori 
Toni Greblă - PSD şi Iulian Urban -PDL 

2011. 

31.  Anexa nr.3/32 – Serviciul de Informatii Externe Capitolul 61.01  
„Ordine publică şi siguranţă naţională”: 
  
 
Titlul II „Bunuri şi servicii” –  
de la 44.121 mii lei la 49.121 mii lei 
(suplimentare cu 5.000 mii lei)  
 
Titlul XII „Cheltuieli de capital – active 
nefinanciare” –  de la 32.088 mii lei la 
38.000 mii lei (suplimentare cu 6.000 mii 
lei). 
 
Sursa de finanţare: bugetul Ministerului 
Finanţelor Publice-Acţiuni generale cod 65, 
titlul „Alte transferuri” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 

Se propune admiterea 
amendamentului numai în ceea ce 
priveşte suplimentarea titlului 
„Bunuri şi servicii” cu 5.000 mii lei 
pentru asigurarea fondurilor necesare 
îndeplinirii angajamentelor asumate de 
România în context european şi euro – 
atlantic. 
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activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor si domnul 
deputat  PSD Vasile Vlase 

32.  Anexa nr.3/65 – Ministerul Finantelor Publice - 
Actiuni Generale 

Se propune diminuarea bugetului 
Ministerului Finanţelor Publice – Actiuni 
generale la titlul 55 „Alte Transferuri”. 
Alineatul 55.01.46 „Transferuri catre 
intreprinderi in cadrul schemelor de ajutor 
de stat” cu suma de 25.000 mii lei 
 
  
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital din 
Senat şi Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci din Camera Deputaţilor  

Bugetul Ministerului Finantelor Publice 
Actiuni Generale sa diminuează ca 
urmare a amendamentelor admise, 
respectiv ca urmare a suplimentarii 
bugetelor: 
 
- Inalta Curte de casatie şi Justitie  
- Serviciul de Informatii Externe 
- Anexa nr.6 - SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adaugata 
pentru  drumurile judetene şi 
comunale, pe anul 2011 

33.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, 
municipiilor, sectoarelor şi municipiului 
Bucuresti, pe anul 2011 

Se propune completarea Anexei nr.5 „Sume  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi 
municipiului Bucureşti pe anul 2011” cu trei 
asteriscuri la suma totală a judeţelor Brăila 
şi Giurgiu cu următorul conţinut:  
 
 „ ***) din care: 83 mii lei pentru 
finanţarea ajutorului de stat pentru 
Administraţia Zonei Libere a 
municipiului Brăila şi 1.044 mii lei pentru 
finanţarea ajutorului de stat pentru 
Administraţia Zonei Libere a 
municipiului Giurgiu” 
 

Pentru o mai bună urmărire în execuţie 
a aplicării Legii nr.84/1992 privind 
regimul zonelor libere, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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Autori:  
Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din 
Camera Deputaţilor şi domnul senator PNL 
Mustăţea Vasile 

34.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru  drumurile judetene si comunale, 
pe anul 2011 

Se propune suplimentarea cu 10.000 mii lei 
a sumei prevăzute în Anexa nr.6 “Sume  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea drumurilor judeţene şi 
comunale pe anul 2011„ şi repartizarea 
acesteia pe judeţe în funcţie de starea 
tehnică a drumurilor 
 
Autori:  
Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din 
Camera Deputaţilor si domnul deputat PSD 
Stefan Viorel 

 

35.  Bugetul Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate pe anii 2009-2014 
 
Anexele 10/01,  10/06 şi  10/07  
 

Se elimină textul “ În anul 2011 creditele de 
angajament la Cap. 66.05 “Sănătate” nu pot 
depăşi suma de 14.043.803 mii lei” de la 
ultima liniuţă din Nota Anexei 10/01 
„Bugetul Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate pe anii 2009-2014”. 
 
În mod corespunzător se va modifica Anexa 
10/07 Fişa programului „Program naţional 
privind asigurarea serviciilor medicale, a 
medicamentelor şi dispozitivelor medicale în 
cadrul sistemului de sănătate”, prin 
majorarea creditelor de angajament cu suma 

Se propune admiterea amendamentului 
întrucât veniturile Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate 
prevăzute pentru anul 2011 sunt 
acoperitoare pentru angajamentele 
legale scadente în anul 2011, iar 
legislaţia în vigoare permite decontarea 
în anul 2012 a unor angajamente 
efectuate în anul 2011 
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de 1.400.000 mii lei la coloana 2011 şi, 
implicit, Anexa 10/06 „Sinteza finanţării 
programelor”. 
 
Autori:  
Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci din 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului si Horia Cristian, Diana 
Tuşa, Graţiela Gavrilescu PNL, Derzsi 
Ákos, Lakatos Petru, Erdei D. István,  -
deputaţi  UDMR, dep.Drăgulescu Iosif 
Ştefan - PDL 

 



Anexa nr.6

- mii lei -
Nr. 
crt. Judeţul Suma

T O T A L 561.770       

1 ALBA 18.979       
2 ARAD 15.795       
3 ARGEŞ 24.071       
4 BACĂU 17.151       
5 BIHOR 21.142       
6 BISTRIŢA - NĂSĂUD 10.255       
7 BOTOŞANI 14.450       
8 BRAŞOV 10.176       
9 BRĂILA 7.937       

10 BUZĂU 20.082       
11 CARAŞ - SEVERIN 11.923       
12 CĂLĂRAŞI 7.073       
13 CLUJ 18.930       
14 CONSTANŢA 15.893       
15 COVASNA 4.901       
16 DÂMBOVIŢA 12.929       
17 DOLJ 15.464       
18 GALAŢI 9.948       
19 GIURGIU 7.172       
20 GORJ 15.890       
21 HARGHITA 12.738       
22 HUNEDOARA 24.969       
23 IALOMIŢA 6.924       
24 IAŞI 17.399       
25 ILFOV 4.986       
26 MARAMUREŞ 12.152       
27 MEHEDINŢI 12.258       
28 MUREŞ 14.492       
29 NEAMŢ 12.402       
30 OLT 16.104       
31 PRAHOVA 16.321       
32 SATU MARE 11.873       
33 SĂLAJ 11.338       
34 SIBIU 11.547       
35 SUCEAVA 16.599       
36 TELEORMAN 9.762       
37 TIMIŞ 20.425       
38 TULCEA 8.698       
39 VASLUI 15.522       
40 VÂLCEA 14.119       
41 VRANCEA 10.982       

 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
 drumurile judeţene şi comunale, pe anul 2011

S U M E



   ANEXA NR.2 
               TEXT LEGE 

 
AMENDAMENTE  RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011 

 
Nr 
crt 

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

1.  Legea Bugetului de stat pe anul 
2011, capitolul I, secţiunea 1 

Se propune introducerea  unei 
sectiuni noi 11 - Dispozitii referitoare 
la masuri fiscale si financiare pentru 
stimularea mediului economic si 
pentru cresterea veniturilor bugetare, 
art. I   
 
Art. I – Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 927 
din 23 decembrie 2003, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 
1. În perioada cuprinsă între 
data intrării în vigoare a prezentei 
legi şi 31 decembrie 2011 la articolul 
36 alineatul 4 se introduce litera 
noua d) si va avea urmatorul 
continut: 
“dividendelor repartizate persoanelor 
fizice rezidente si nerezidente care 
vor fi utilizate pentru a fi reinvestite 
sub forma majorării capitalului social 
la societăţile unde sunt acţionari, sau 

În criza economică, măsurile care 
trebuie luate sunt cele de relaxare 
fiscală, România are nevoie de un 
plan de relansare economică ca 
reacţie la actuala criză economică 
mondială. Dată fiind amploarea 
crizei cu care se confruntă 
România, cât şi economia mondială 
în general, este nevoie de o 
abordare coerentă şi coordonată a 
politicilor fiscal-bugetare, precum 
şi o serie de măsuri de îmbunătăţire 
a colectării veniturilor la bugetul de 
stat şi de combatere a evaziunii şi 
fraudei fiscale.  

 
 
 
 
 
 

Autorităţile fiscale din întreaga 
lume îşi revizuiesc sistemele fiscale 
prin reducerea taxelor şi 
impozitelor, fluidizarea proceselor 
administrative şi modernizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
măsura generează un impact 
negativ asupra încasărilor la  
bugetul de stat estimat la 420 
milioane lei în anul 2011 
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participarea la capitalul social al altor 
societăţi comerciale şi care conduc la 
crearea de noi locuri de muncă.” 
 
2. În perioada cuprinsă între 
data intrării în vigoare a prezentei 
legi şi 31 decembrie 2011 articolul 
140 alineatul (1) se modifica si va 
avea urmartorul continut: 
„Cota standard este de 19% şi se 
aplică asupra bazei de impozitare 
pentru operaţiunile impozabile care 
nu sunt scutite de taxă sau care nu 
sunt supuse cotelor reduse”. 
 
 
 
 
 
 
3. În perioada cuprinsă între 
data intrării în vigoare a prezentei 
legi şi 31 decembrie 2011 articolul 
140 alineatul (21) litera c) se 
modifica si va avea urmartorul 
continut: 
c) Constructia, inclusiv in regie 
proprie si livrarea de locuinţe noi, 
avand clasa energetica A,  a căror 
valoare, inclusiv a terenului pe care 
sunt construite, nu depăşeşte suma de 
450.000 lei, exclusiv taxa pe 
valoarea adăugată. Cota redusă se 

sistemelor de plată. 
 
 
 

Totodată, consolidarea bazei de 
impozitare şi a modului de aşezare 
a impozitelor şi taxelor au rolul  

de a transforma România 
într-un mediu atractiv din punct de 
vedere fiscal, care să ducă la 
asigurarea resurselor necesare 
dezvoltării economice, precum şi la 
creşterea investiţiilor şi la 
mentinerea şi crearea de noi locuri 
de muncă. 

 
 
 
 
 

Prin aceasta se urmareste 
stimularea constructiilor de locuinte 
noi din clasa energetica A si 
imbunatatirea eficientei energetice 
a locuintelor reabilitate, aceasta 
reglementare avand atat un impact 
economic cat si unul asupra 
mediului. 

 

 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
măsura generează un impact 
negativ asupra încasărilor la  
bugetul de stat din TVA de 9,2 
miliarde lei în anul 2011. De 
asemenea, considerăm că 
revenirea la cota standard de 
TVA de 19% nu va avea efectele 
aşteptate asupra evoluţiei 
inflaţiei iar consolidarea fiscală 
pentru atingerea obiectivului de 
3% din PIB privind deficitul 
bugetar în anul 2012 va fi 
periclitată. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
măsura generează un impact 
negativ asupra veniturilor 
bugetului de stat de 230 
milioane lei. 
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aplică numai în cazul locuinţelor care 
în momentul vânzării au certificat 
energetic conform legii 372/2005.  
 
 
AUTORI: 
DEPUTAT   EUGEN 
NICOLĂESCU  
Deputat Daniel Chiţoiu    
Deputat Gheorghe Dragomir  
Deputat Horea Uioreanu   
Deputat Ioan Ţintean   
Deputat Titi Holban   
Deputat Mihai Donţu 
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustatea 
Senator Marius Nicoara   
Grupurile parlamentare reunite PNL  
 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Legea Bugetului de stat pe anul 
2011, capitolul I, secţiunea 1 

Se propune introducerea  unei 
sectiuni noi 11 - Dispozitii referitoare 
la masuri fiscale si financiare pentru 
stimularea mediului economic si 
pentru cresterea veniturilor bugetare, 
art. II  
Art. II – Ordonanta Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 
din 31 iulie 2007, cu modificarile si 
completarile ulterioare, articolul 114 
se completeaza dupa cum urmeaza: 
 

Se propune acordarea unei 
bonificaţii de 5% din valoarea 
integrală a obligaţiilor stinse prin 
plata înainte de termen, bonificaţii 
care se calculează pentru  
fiecare termen de plată, iar 
veniturile corespunzătoare 
înregistrate se utilizează ca surse 
proprii de finanţare. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
măsura ar conduce la un impact 
negativ asupra veniturilor 
bugetului consolidat de 
aproximativ 2,5 miliarde lei în 
anul 2011. De asemenea nu se 
menţionează sursa de finanţare, 
aşa cum prevede art.138 din 
Constituţie, iar conform art. 15 
din Legea 500/2002 privind 
finantele publice iniţiatorii au 
obligaţia să prevadă şi 
mijloacele necesare pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 4 -

1. În perioada cuprinsă între data 
intrării în vigoare a prezentei legi şi 
31 decembrie 2011 la articolul 114, 
dupa alineatul (7) se introduc noua 
noi alineate, alineatele (8)-(16), cu 
urmatorul cuprins: 
"(8) Pentru plata cu cel putin 10 zile 
inainte de termenul de plata stabilit 
conform art. 111 a tuturor 
obligatiilor fiscale datorate bugetelor 
administrate de Agentia Nationala de 
Administrare Fiscala, contribuabilii 
beneficiaza de o bonificatie de 5% 
din valoarea obligatiilor datorate. 
(9) Bonificatia prevazuta la alin. (8) 
nu se aplica in urmatoarele cazuri: 
a) pentru obligatiile fiscale 
reprezentand impozite sau contributii 
cu retinere la sursa; 
b) pentru obligatiile fiscale 
reprezentand accize; 
c) contribuabililor care au obligatii 
fiscale restante si pentru care nu a 
fost suspendata executarea actului 
prin care s-au stabilit obligatiile 
fiscale, in conditiile legii; 
d) contribuabililor care nu au 
respectat termenele stabilite de lege 
pentru depunerea declaratiilor 
fiscale. 
(10) Bonificatiile prevazute la alin. 
(8) se calculeaza de contribuabil în 
luna următoare când suma de plata 

acoperirea minusului de venituri. 
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va fi diminuata cu valoarea 
bonificatiei. Veniturile astfel 
constituite sunt neimpozabile şi se 
utilizeaza ca surse proprii de 
finantare.  
(11) In cazul in care, ca urmare a 
inspectiei fiscale, se constata 
diferente ale obligatiilor de plata ca 
urmare a declararii unor sume mai 
mici decat cele datorate, organul de 
control va obliga contribuabilul la 
plata diferentelor, a bonificatiei de 
5% acordate in conditiile alin. (8), 
precum si a dobânzilor aferente. 
(12) In cazul in care, ulterior 
declararii obligatiilor de plata, 
contribuabilul corecteaza din proprie 
initiativa obligatia de plata, in sensul 
majorarii acesteia, este obligat la 
plata diferentelor, a bonificatiei de 
5% acordate in conditiile alin. (8), 
precum si a dobânzilor aferente. 
(13) Declaratiile de impozite, taxe si 
contributii cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau retinere la sursa 
pot fi corectate de catre contribuabili 
pana la data depunerii situatiei 
financiare anuale pentru anul de 
raportare sau pana la data de 30 iunie 
a anului urmator celui de raportare, 
in cazul entitatilor care nu au 
obligatia depunerii situatiei 
financiare anuale. 
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(14) Declaratiile de venit pot fi 
corectate de catre contribuabili pana 
la data comunicarii deciziei de 
impunere anuala emise pentru anul 
de raportare. 
(15) Declaratiile anuale privind 
impozitul pe profit si declaratiile 
anuale informative pot fi corectate de 
catre contribuabili pana la data de 30 
iunie a anului urmator celui in care 
exista obligatia depunerii acestor 
declaratii, cu exceptiile prevazute de 
reglementarile legale in vigoare. 
(16) Procedura de aplicare a 
prevederilor alin. (8)-(15) se aproba 
prin ordin al presedintelui Agentiei 
Nationale de Administrare Fiscala." 
 
Autori: 
DEPUTAT   EUGEN 
NICOLĂESCU  
Deputat Daniel Chiţoiu    
Deputat Gheorghe Dragomir  
Deputat Horea Uioreanu   
Deputat Ioan Ţintean   
Deputat Titi Holban   
Deputat Mihai Donţu 
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustatea 
Senator Marius Nicoara   
Grupurile parlamentare reunite PNL  
 

3.  Legea Bugetului de stat pe anul Se propune introducerea  unei Asigurarea resurselor  financiare cu Se propune respingerea 
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2011, capitolul I, secţiunea 1 sectiuni noi 11 - Dispozitii referitoare 
la masuri fiscale si financiare pentru 
stimularea mediului economic si 
pentru cresterea veniturilor bugetare, 
art. III  
 
Art. III -  Se propune suplimentarea  
sumei alocate in anexa nr. 3/65, 
capitol 8001,  paragraf 07 in vererea 
utilizarii acesteia  dupa cum 
urmeaza: 
• Capitalizarea Fondului de 
Garantare pentru Întreprinderi Mici 
şi Mijlocii  cu 1 200 000 mii lei 
pentru  acordarea de garantii IMM-
urilor si pentru asigurarea fondurilor 
financiare cu diferite destinatii, cum 
ar fi: pentru export, pentru 
cofinantarea proiectelor cu finanţare 
europeană, obictive de investiţii etc.  
• Capitalizarea EXIMBANK 
cu   2 000 000 mii lei pt promovarea 
unui sistem de stimulente pentru 
export (asigurarea exportului, 
acordarea de credite cu dobanda 
bonificata etc.). 
•  Capitalizarea CEC cu  
2 000 000 mii lei pt asigurarea 
prefinantarii cat si a cofinantarii pt 
proiectele accesate de IMMM-uri din 
fondurile europene. 
• Capitalizarea Fondului de 
Garantare a Creditului Rural IFN s.a. 

diferite destinatii.  
 
Promovarea unui sistem de 
stimulente pentru export 
(asigurarea exportului, acordarea de 
credite cu dobanda bonificata etc.) 
Asigurarea prefinantarii cat si a 
cofinantarii pt proiectele accesate 
de IMM-uri din fondurile europene. 
 
Garantarea creditelor si a altor 
instrumente de finantare, care pot fi 
obtinute de persoane fizice si 
juridice - producatori agricoli si 
procesatori de produse 
agroalimentare, pentru realizarea 
productiei agricole, stocarea si 
procesarea produselor agricole si 
realizarea obiectivelor de investitii 
in aceste domenii. 
 
 
Sursa de finantare:  
Fondul de Rezerva la dispozitia 
guvernului  
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului  
Venituri suplimentare colecate in 
urma masurilor fiscale propuse 
 

amendamentului. 

Inca din bugetul anului 2009 au 
fost prevazute sume pentru 
capitalizare pentru CEC, care nu 
au fost agreate de Comisia 
Europeana.  

În anul 2010 au fost alocatesume 
pentru capitalizarea Fondului de 
Garantare pentru Intreprinderile 
Mici si Mijlocii suma de 561,1 
milioane lei. 
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cu 800 000 mii lei 
 
Sursa de finantare:  
Fondul de Rezerva la dispozitia 
guvernului  
 
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului  
Venituri suplimentare colecate in 
urma masurilor fiscale propuse 
 
AUTORI: 
DEPUTAT   EUGEN 
NICOLĂESCU  
Deputat Daniel Chiţoiu    
Deputat Gheorghe Dragomir  
Deputat Horea Uioreanu   
Deputat Ioan Ţintean   
Deputat Titi Holban   
Deputat Mihai Donţu 
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustatea 
Senator Marius Nicoara   
Grupurile parlamentare reunite PNL  

4.  Art.2. – (2) Bugetul de stat se 
stabileşte la venituri în sumă de 
80.812,1 milioane lei, iar la 
cheltuieli în sumă de 108.491,9 
milioane lei, cu un deficit de 
27.679,8 milioane lei.  
 

Art.2, alin.(2) 
Bugetul de stat se stabileşte la 
venituri în sumă de 80812,1 iar la 
cheltuielile în sumă de 111757,48 
milioane lei, cu un deficit de 3 
milioane lei. 
 
Autor amendament: 
Stanciu Anghel – deputat 

Suma suplimentată la cheltuieli prin 
sporirea deficitului bugetar cu 0,60 
% din PIB este destinată în cea mai 
profitabilă investiţie – EDUCAŢIA 
– definită prin lege în „PACTUL 
PENTRU EDUCAŢIE” drept 
prioritate naţională şi cale sigură 
de reformare şi modernizare a 
României.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat ar 
creste gradul de indatorare a 
statului si de asemenea va fi 
mult mai greu de atins tinta de 
3% din PIB in anul 2012 – 
obiectivul stabilit in procedura 
de deficit excesiv. 
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GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC Iaşi 
 

Surse de finanţare a deficitului:  
Finanţarea deficitului bugetar se va 
realiza, în principal din surse 
interne şi în completare din surse 
externe ca:  
a) emisiuni de titluri de stat în lei, 
respectiv certificate de trezorerie cu 
discont, cu scadenţe la 1,3,6 şi 12 
luni şi obligaţiuni de stat de tip 
benchmark pe piaţa internă, cu 
scadenţe pe termen mediu, la 3 şi 5 
ani;  
b) emisiuni de titluri de stat sub 
formă de subscripţie publică, în 
valută pe termen mediu; 
c) împrumuturi deja contractate (în 
derulare) destinate finanţării de 
proiecte; 
d) contractarea unor finanţări 
externe noi în cadrul pachetul 
financiar extern încheiat cu FMI, 
UE şi Banca Mondială; 
e) împrumuturi contractate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale;  
f) sume recuperate de către 
Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului din activele 
bancare neperformante. 
 

5.  Legea Bugetului de stat pe anul 
2011, capitolul I, secţiunea 1 

Se propune introducerea  unei 
sectiuni noi 11 - Dispozitii referitoare 
la masuri fiscale si financiare pentru 

Suma va fi alocata din veniturile 
proprii ale MFP (constituita 
conform OG nr. 92/2003), in 

Se propune respingerea 
amendamentului. Pentru anul 
2011 ANAF si-a stabili printre 
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stimularea mediului economic si 
pentru cresterea veniturilor bugetare, 
art. IV   
 
Art.IV  Se propune alocarea sumei 
de 430.000 mii lei pentru finantarea 
sistemului informatic al ANAF. 
Conform anexei nr. 3/16, capitol 
5010,  grupa 20 

 
Autori: 
DEPUTAT   EUGEN 
NICOLĂESCU  
Deputat Daniel Chiţoiu    
Deputat Gheorghe Dragomir  
Deputat Horea Uioreanu   
Deputat Ioan Ţintean   
Deputat Titi Holban   
Deputat Mihai Donţu 
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustatea 
Senator Marius Nicoara   
Grupurile parlamentare reunite PNL  

vederea imbunatatirii capacitatii de 
colectare si a eficientizarii 
costurilor acestei activitati. 

prioritati si modernizarea 
sistemului informatic  cu 
incadrare in bufetul alocat 
Ministerului Finantelor publice. 

6.  Art. (21 ) – nou  După art. 2, se introduce un articol 
nou (21), cu următorul cuprins: 
 
„Art. (21) 
(1) În anul 2011 se alocă un procent 
6% din PIB în conformitate cu 
prevederile legii pentru finanţarea 
politicilor publice sectoriale şi 
structurale din domeniul educaţiei. 
(2) În acest procent sunt incluse 

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

Se propune respingerea 
amendametului. Alocare unui 
procent de 6% din PIB pentru 
educatie ar constitui un efort 
financiar suplimentar. 
De asemenea atat Legea 
nr.500/2002 privind finantele 
publice, cat si Legea nr.69/2010 
privind responsabilitatea fiscal 
bugetara prevad necesitate 
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fondurile alocate domeniului 
educaţiei prin bugetul Ministerulului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, precum şi sumele alocate 
în sistem descentralizat la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor, municipiului Bucureşti şi 
judeţelor pentru finanţarea tipurilor 
de cheltuieli, potrivit legii, în 
domeniul educaţiei. 
(3)  Bugetele ordonatorilor principali 
de credite şi anexele care vizează 
domeniul educaţiei se modifică 
corespunzător.” 
 
 
Autori: Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

mentionarii si a surselor de 
finantare in cazul majorarii 
cheltuielilor.   

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

(1) În anul 2011 se alocă un procent 
de 5% din PIB pentru finanţarea 

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

Se propune respingerea 
amendametului. Alocare unui 
procent de 5% din PIB pentru 
sanatate ar creare un efort 
financiar suplimentar. 
De asemenea atat Legea 
nr.500/2002 privind finantele 
publice, cat si legea nr.69/2010 
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politicilor publice sectoriale şi 
structurale din domeniul sănătăţii şi 
un procent de 1% din PIB pentru 
infrastructură în domeniul sănătăţii. 
(2) Bugetele ordonatorilor principali 
de credite şi anexele care vizează 
domeniul sănătăţii se modifică 
corespunzător.” 
 
Autori:Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

privind responsabilitatea fiscal 
bugetara prevad necesitate 
mentionarii si a surselor de 
finantare in cazul majorarii 
cheltuielilor.   

8.  Art. (23 ) – nou După art. (22) – nou introdus, se 
introduce un articol nou (23) cu 
următorul cuprins: 
 
„Art. (23) 
1) În anul 2011 se alocă un procent 
1% din PIB pentru finanţarea 
politicilor publice sectoriale şi 
structurale din domeniul justiţiei. 
(2) Bugetul ordonatorului principal 
de credite şi anexa respectivă se 
modifică corespunzător.” 
 
Autori:Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 

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

Se propune respingerea 
amendametului. Alocare unui 
procent de 1% din PIB pentru 
politicile din domeniul justitiei  
ar creare un efort financiar 
suplimentar. 
De asemenea atat Legea 
nr.500/2002 privind finantele 
publice, cat si legea nr.69/2010 
privind responsabilitatea fiscal 
bugetara prevad necesitate 
mentionarii si a surselor de 
finantare in cazul majorarii 
cheltuielilor.   
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Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

9.  Art. 2 - aliniat nou  alin. (6) Se propune la art. 2, inreoducerea 
unui nou alineat alin (6)  cu 
urmatorul continut: 
 
„Art. 2 – (6) Salariul de bază 
minim brut pe ţară garantat în 
plată utilizat la fundamentarea 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
de 750 lei lunar, pentru un 
program complet de lucru de 170 
ore în medie pe lună”. 
 
Autori: 
Comisia pentru munca, familie si 
protectie sociala din Senat, Comisia 
pentru munca si protectie sociala si 
Comisia pentru sanatate si familie 
din Camera Deputatilor si Deputaţi: 
Victor Ponta, Ioan Cindrea, Duşa 
Mircea, Aura Vasile, Dan Mircea 
Popescu, Solomon Adrian, Covaci 
Dorel, Chiriţă D-tru şi  
deputaţii Grupului PSD. 
 

Motivaţie, 
Se stabileşte un nivel corect al 
salariului de bază minim brut pe 
ţară garantat în plată  actualizat cu 
inflaţia reală. Se protejează  puterea 
de cumpărare a salariaţilor cu 
salarii foarte mici. 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul de stat pe anul 2011  
 
RESPINS DE  Comisia pentru 
munca, familie si protectie sociala 
din Senat, Comisia pentru munca 
si protectie sociala si Comisia 
pentru sanatate si familie din 
Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii: 
 
Salariul minim brut pe ţară garantat 
în plată se stabileşte prin hotărâre a 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului, deoarece 
salariul mediu brut pe tara 
garantat in plata se sabileste prin 
hotarare de Guvern.Pentru anul 
2011 acesta este de 670 lei lunar. 

O valoare mai mare al salariului 
minim ar afecta stabilitatea 
macroeconomica prin crestera 
inflatiei si a cursului valutar si 
scaderea competitivitatii 
firmelor .  

10.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6 

Se propune: – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.160,8 milioane 

Pentru Jud.SĂLAJ – sume necesare 
pentru buna desfăsurare a activitătii 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
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milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
a) 1.962,9  milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 
potrivit anexei nr.4; 
b) 8.154,6 milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi municipiului 
Bucureşti, potrivit anexei nr.5; 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
d) 2.001,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit 
prevederilor art. 33 alin.(3)-(7) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

lei sume defalcate pentru bugetele 
locale, din care: 

a) 1.966,02 milioane lei pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judetelor, potrivit anexei nr.4; 

b) 8.192,97 milioane lei pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, 
municipiilor, sectoarelor si 
municipiului Bucuresti 
potrivit anexei nr.5;  

c) 555,65 milioane lei destinate 
finantării cheltuielilor privind 
drumurile judetene si 
comunale, prevăzute în anexa 
nr.6,  a căror repartizare, pe 
unităti administrativ-
teritoriale, se face în functie 
de lungimea si starea tehnică 
a acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judetean, după 
consultarea primarilor; 

d) 2.005,79 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
ale comunelor, oraselor, 
municipiilor si judetelor, 
prevăzute în anexa nr.7, care 
se repartizează pe unităti 
administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor art. 33 
alin.(3)-(7) din Legea 

la nivelul anului 2010. 
- Sursa– Bugetul Administrației 
Prezidentiale 

poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei Prezidenţiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
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nr.273/2006 privind finantele 
publice locale, cu 
modificările si completările 
ulterioare; ” 

 
Autor: 
                                                             
Deputat: NOSA IULIU  - PSD+PC 
 

11.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
a) 1.962,9  milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 
potrivit anexei nr.4; 
b) 8.154,6 milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi municipiului 
Bucureşti, potrivit anexei nr.5; 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 

La Capitolul I, Secţiunea a 2-a, 
articolul 4, literele a), b), c) şi d) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 16.476 milioane lei 
sume defalcate pentru bugetele 
locale, din care: 
 a) 2.453,6 milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 
potrivit anexei nr.4; 
 b) 10.193,2 milioane lei 
pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi 
municipiului Bucureşti, potrivit 
anexei nr.5; 
 c) 827,7 milioane lei 
destinate finanţării cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi 
comunale, prevăzute în anexa nr.6, a 
căror repartizare, pe unităţi 

Sumele alocate sunt insuficiente, 
fiind mult mai mici decât cele 
alocate în anul 2008. Intrucât nici 
sumele alocate în Bugetul pe anul 
2008 nu au fost suficiente, există 
restanţe la plata serviciilor şi 
prestaţiilor sociale, către asistenţii 
personali ai persoanelor cu 
handicap, către asistenţii maternali 
şi ceilalţi furnizori din sistemul 
protecţiei copilului. 
 
Analizând impactul criteriilor şi 
formulelor prevăzute de lege pentru 
repartizarea pa unităţi administrativ 
teritoriale, a sumelor de la bugetul 
de stat, rezultă o adâncire a 
discrepanţelor, unele localiati fiind 
in imposibilitatea de a asigura 
functionarea institutiilor. 
Propunem ca repartizarea pe unitati 
administrativ teritoriale a  sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata  pentru echilibrarea 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 

finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie,potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare; 
- criteriile prevăzute de Legea 
nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale sunt unitare 
pentru întraga ţară şi asigură 
repartizarea echitabilă a sumelor 
de echilibrare pentru unităţi 
administrativ-teritoriale 
comparabile. Criteriile de 
repartizare proprii aprobate de 
fiecare consiliu judeţean lasă loc 
unor practici subiective în cadrul 
fiecărui judeţ, ce nu sunt de 
dorit. 
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d) 2.001,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit 
prevederilor art. 33 alin.(3)-(7) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

administrativteritoriale, se face în 
funcţie de lungimea şi starea tehnică 
a acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 d) 3.001,5 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale prin 
derogare  de  la prevederile art. 33 
alin.(3)-(7) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, prin hotărâre a 
consiliului judeţean şi respectiv a 
Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, în baza 
unor criterii specifice fiecărui 
judeţ, aprobate prin hotărâre a 
consiliului judeţean, pentru 
finanţarea cu prioritate a 
programelor de dezvoltare locală, 
a cofinanţării proiectelor şi pentru 
acoperirea cheltuielilor de 
funcţionare a unităţilor 
administrativ teritoriale din 
interiorul judeţelor 
  
  
Autor: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 

bugetelor locale si a sumelor din 
cota de 22% din impozitul pe venit  
incasat la nivelul judetului pentru 
echilibrarea bugetelor locale, sa se 
repartizeze de consiliile judetene 
prin hotarare , justificand aceata 
solicitare din urmatoarele 
considerente:  
- alocarea  directă a sumelor de 
echilibrare a bugetelor  locale , de 
la  Ministerul Finanţelor prin  
Direcţiile Generale ale  Finanţelor 
Publice, prin excluderea Consiliilor 
Judeţene ca organism intermediar 
în procesul  de alocare a acestor 
sume reprezintă încălcarea 
principiului de bază al 
administraţiei publice locale, cel al 
autonomiei locale, consfiinţit prin  
Constituţia României şi prin Legea 
nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale şi nu în ultimul rând 
expresia recentralizării şi politizării 
administraţiei publice locale; 
- Consiliul Judeţean format din 
aleşi locali din  întreg teritoriul 
judeţului, printr-un vot legitim şi 
democratic şi din toate formaţiunile 
politice , sunt cei mai în măsură să 
cunoască realităţile şi necesităţile 
unui judeţ, pentru ca la acest nivel 
se  aprobă o strategie de dezvoltare 
iar realizarea acestei strategii 
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protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat Antonella Marinescu – Grup 
parlamentar al PSD+PC 
 

necesită o pârghie financiară ca 
instrument de bază; 
- Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice  este un serviciu 
deconcentrat,  care nu poate prelua 
atributiile unei autoritati locale cum 
este consiliul judetetean, ca 
autoritate deliberativa; 
- prin înlocuirea Consiliilor 
Judeţene cu Direcţiile Generale ale 
Finanţelor Publice, practic nu se 
elimină nici o verigă , ci se 
transfera competenta de  la o 
autoritate publica  aleasă în mod 
democratic, la un serviciu  public 
deconcentrat a cărei conducere este 
numită de minister pe criterii 
politice. 
- fudamentarea  repartizarii sumelor 
pe baza de criterii si formule  se 
face de funcţionarii publici din 
cadrul Direcţiilor Generale ale 
Finanţelor Publice, aceleaşi 
proceduri tehnice putând fi 
efectuate de funcţionarii publici din  
cadrul Consiliilor Judeţene şi 
aprobate prin hotărâre de Consiliu 
Judeţean care este autoritate publică 
deliberativa. 
- este asigurată transparenţa 
repartizării sumelor defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat 
către bugetele locale prin faptul că 
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şedinţele de aprobare ale Consiliilor 
judeţene sunt şedinţe publice, 
hotărârile acestuia fiind supuse 
pocesului de publicare atât în 
Monitorul Oficial al Judeţului, cât 
şi pe site-ul propriu, comparativ cu 
alocarea prin decizia directorului 
general al Finanţelor Publice, care 
este o decizie unilaterală, fără 
obligativiatea asigurării acestei 
transparenţe. 
 
Din considerentul insuficienţei 
veniturilor autorităţilor locale în 
vederea îndeplinirii competenţelor  
acestora, considerăm că se 
impune suplimentarea resurselor 
financiare prin reglementarea 
relaţiilor patrimoniale dintre 
unităţile administrativ-teritoriale 
şi operatorii reţelelor de 
distribuţie a energiei electrice şi 
gazelor naturale în beneficiul 
comunităţilor locale. 
 
Din considerentul insuficienţei 
veniturilor autorităţilor locale în 
vederea îndeplinirii competenţelor  
acestora, considerăm că se 
impune suplimentarea resurselor 
financiare prin reglementarea 
relaţiilor patrimoniale dintre 
unităţile administrativ-teritoriale 
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şi operatorii reţelelor de 
distribuţie a energiei electrice şi 
gazelor naturale în beneficiul 
comunităţilor locale. 
 
Conform unor acte normative 
unele ministere gestionează 
programe pentru realizarea unor 
obiective de investiţii, sumele 
fiind aprobate prin legea anuală 
de aprobare a bugetului de stat. 
În timpul anului, ministerele 
repartizează sume pe unităţi 
administrative teritoriale şi pe 
obiective, prin hotărâri de guvern 
sau chiar şi simple adrese (ex:HG 
577/1997), fără criterii de 
repartizare sau o minimă 
transparenţă, autorităţile locale 
neputând avea o minimă 
predictibilitate în fundamentarea 
bugetelor locale şi a prioritizării 
obiectivelor de investiţii. 
În acest sens propunem ca toate 
sumele alocate pentru programele 
speciale să fie repartizate pe judeţe, 
prin anexă la legea anuală de 
aprobare a bugetului de stat. 
 
Pentru a se evita situaţia generată 
de OUG 18/2010 privind 
rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2010, prin care s-au redus cu 
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25% sumele de echilibrare a 
bugetelor locale.  
 

12.  Articole noi art.41 ,  42 ,  43 , 44 La Capitolul I, Secţiunea a 2-a, după 
articolul 4, se introduc 4 noi articole, 
art.41, art.42, art.43 şi art.44,  şi vor 
avea următorul cuprins: 
 
 
ART.41 - Prevederile art.32 alin (1) 
– (4) din Legea 273/2003 cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
 
(1) Din impozitul pe venit calculat, 
incasat la bugetul de stat si neafectat 
de compensari, la nivelul fiecărei 
unităţi administrativ-teritoriale se 
aloca lunar, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la finele lunii în care s-
a încasat acest impozit, o cota de 
52% la bugetele locale ale 
comunelor, oraşelor şi municipiilor 
pe al căror teritoriu isi desfăşoară 
activitatea plătitorii de impozite, o 
cota de 20% la bugetul local al 
judeţului şi o cota de 25% într-un 
cont distinct, deschis pe seama 
consiliilor judetene, la trezoreria 
municipiului resedinta de judeţ 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
ale comunelor, oraşelor, municipiilor 

 
 
 
 
 
 
 
Din considerentul insuficienţei 
veniturilor autorităţilor locale în 
vederea îndeplinirii competenţelor  
acestora, considerăm că se 
impune suplimentarea resurselor 
financiare prin reglementarea 
relaţiilor patrimoniale dintre 
unităţile administrativ-teritoriale 
şi operatorii reţelelor de 
distribuţie a energiei electrice şi 
gazelor naturale în beneficiul 
comunităţilor locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- Legea nr.273/2006  este o lege 
organică şi nu se poate modifica 
prin legile bugetare anuale, 
potrivit avizului Consiliului 
Legislativ; 
- propunerea potrivit căreia cota 
din impozitul pe venit care se 
alocă bugetelor locale se 
majorează de la 77% la 97%  
influenţează negativ veniturile 
bugetului de stat, iar conform 
art.15 din Legea privind 
finanţele publice nr.500/2002, 
iniţiatorii au obligaţia să prevadă 
şi mijloacele necesare pentru 
acoperirea minusului de venituri; 
- potrivit prevederilor art.34 
alin.(2) şi (3)din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, stabilirea 
proiectelor şi a unităţilor 
admninistrativ-teritoriale 
beneficiare de resurse financiare 
alocate prin bugetele unor 
ordonatori principali de credite 
ai bugetului de stat se face pe 
baza criteriilor propuse de 
fiecare ordonator principal de 
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şi al judeţului,prin hotarare a 
consiliului judetean. 
 
(2) În execuţie, cota de 25% , se 
virează într-un cont distinct pe 
seama consiliului judeţean, la 
trezoreria municipiului reşedinţă 
de judeţ, şi se repartizează pe 
unităţi administrativ teritoriale, 
pentru echilibrarea bugetelor  
municipiilor, oraşelor, comunelor şi 
judetului, prin hotărâre a 
consiliului judeţean pe criterii 
specifice fiecărui judeţ, 27% 
pentru bugetul judetului si 73% 
pentru bugetele unitatilor 
administrativ teritoriale.  
 
(3) Cota de 97% din impozitul pe 
venit pentru municipiul Bucuresti se 
repartizeaza, in termenul prevazut la 
alin. (1), astfel: 30% la bugetele 
locale ale sectoarelor municipiului 
Bucuresti, 52% la bugetul local al 
municipiului Bucuresti si 15% intr-
un cont distinct deschis pe seama 
Municipiului Bucuresti la 
Trezoreria Municipiului Bucuresti, 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
ale sectoarelor si municipiului 
Bucuresti.  
 
(4) În execuţie, cota de 15% , se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

credite ai bugetului de stat şi 
aprobate prin hotărâri de 
Guvern.  
 
Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
măsura generează un 
dezechilibru la nivelul bugetului 
de stat, respectiv o reducere cu 
3.6 mld. lei a veniturilor 
bugetului de stat (prin majorarea  
cotelor alocate din impozitul pe 
venit la bugetele locale de la 
77% la 97%) 
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virează într-un cont distinct pe 
seama Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti , şi se 
repartizează pentru echilibrarea 
bugetelor  locale ale sectoarelor şi 
municipiului Bucureşti, prin 
hotărâre a consiliului general pe 
criterii aprobate de acesta, 27% 
pentru bugetul municipiului 
Bucureşti si 73% pentru bugetele 
sectoarelor. 
 
ART.42 - Prevederile art.32 alin (1) 
– (4) din Legea 273/2003 cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
 
(1) Din impozitul pe venit calculat, 
incasat la bugetul de stat si neafectat 
de compensari, la nivelul fiecărei 
unităţi administrativ-teritoriale se 
aloca lunar, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la finele lunii în care s-
a încasat acest impozit, o cota de 
52% la bugetele locale ale 
comunelor, oraşelor şi municipiilor 
pe al căror teritoriu isi desfăşoară 
activitatea plătitorii de impozite, o 
cota de 20% la bugetul local al 
judeţului şi o cota de 25% într-un 
cont distinct, deschis pe seama 
consiliilor judetene, la trezoreria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Din considerentul insuficienţei 
veniturilor autorităţilor locale în 
vederea îndeplinirii competenţelor  
acestora, considerăm că se 
impune suplimentarea resurselor 
financiare prin reglementarea 
relaţiilor patrimoniale dintre 
unităţile administrativ-teritoriale 
şi operatorii reţelelor de 
distribuţie a energiei electrice şi 
gazelor naturale în beneficiul 
comunităţilor locale. 
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municipiului resedinta de judeţ 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
ale comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi al judeţului,prin hotarare a 
consiliului judetean. 
 
(2) În execuţie, cota de 25% , se 
virează într-un cont distinct pe 
seama consiliului judeţean, la 
trezoreria municipiului reşedinţă 
de judeţ, şi se repartizează pe 
unităţi administrativ teritoriale, 
pentru echilibrarea bugetelor  
municipiilor, oraşelor, comunelor şi 
judetului, prin hotărâre a 
consiliului judeţean pe criterii 
specifice fiecărui judeţ, 27% 
pentru bugetul judetului si 73% 
pentru bugetele unitatilor 
administrativ teritoriale.  
 
(3) Cota de 97% din impozitul pe 
venit pentru municipiul Bucuresti se 
repartizeaza, in termenul prevazut la 
alin. (1), astfel: 30% la bugetele 
locale ale sectoarelor municipiului 
Bucuresti, 52% la bugetul local al 
municipiului Bucuresti si 15% intr-
un cont distinct deschis pe seama 
Municipiului Bucuresti la 
Trezoreria Municipiului Bucuresti, 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
ale sectoarelor si municipiului 
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Bucuresti.  
 
(4) În execuţie, cota de 15% , se 
virează într-un cont distinct pe 
seama Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti , şi se 
repartizează pentru echilibrarea 
bugetelor  locale ale sectoarelor şi 
municipiului Bucureşti, prin 
hotărâre a consiliului general pe 
criterii aprobate de acesta, 27% 
pentru bugetul municipiului 
Bucureşti si 73% pentru bugetele 
sectoarelor.  
 
ART.43 - Prin derogare de la 
prevederile Legii 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, Cap. IX – 
Taxe Speciale, Art.282, aliniat 4 va 
avea următorul conţinut: 
 
4) Consiliile locale, judeţene sau 
Consiliul General al Municipiului 
Bucuresti, după caz, pot institui taxe 
speciale concesionarilor din sectorul 
utilităţilor publice (gaze, 
apă,canal,energie electrică, telefonie 
şi alte activităţi economice), pentru 
existenţa pe domeniul public/privat 
al unităţilor administrativ-teritoriale 
a reţelelor de apă, de transport şi 
distribuţie a energiei electrice, a 

 
 
Conform unor acte normative 
unele ministere gestionează 
programe pentru realizarea unor 
obiective de investiţii, sumele 
fiind aprobate prin legea anuală 
de aprobare a bugetului de stat. 
În timpul anului, ministerele 
repartizează sume pe unităţi 
administrative teritoriale şi pe 
obiective, prin hotărâri de guvern 
sau chiar şi simple adrese (ex:HG 
577/1997), fără criterii de 
repartizare sau o minimă 
transparenţă, autorităţile locale 
neputând avea o minimă 
predictibilitate în fundamentarea 
bugetelor locale şi a prioritizării 
obiectivelor de investiţii. 
În acest sens propunem ca toate 
sumele alocate pentru programele 
speciale să fie repartizate pe judeţe, 
prin anexă la legea anuală de 
aprobare a bugetului de stat. 
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gazelor naturale, a reţelelor de 
telefonie, televiziune sau alte 
activităţi economice. 
 
ART.44- Prevederile art.16-aliniat 
12, din legea nr.13/2007,energiei 
electrice,  cu modificările şi 
completările ulterioare se abrogă. 
 
Art.45 - Se interzice diminuarea 
sumelor de echilibrare alocate 
bugetelor locale prin ordonanţe 
sau legi de rectificare a bugetului 
de stat, în timpul exerciţiului 
financiar. 
 
 
ART.46 - Articol nou 
 
Sumele destinate cheltuielilor de 
capital, din bugetele ministerelor, 
cu destinaţia infrastructură locală, 
se repartizează pe judeţe, ca 
anexe distincte la legea anuală de 
aprobare a bugetului de stat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a se evita situaţia generată 
de OUG 18/2010 privind 
rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2010, prin care s-au redus cu 
25% sumele de echilibrare a 
bugetelor locale.  
 
 
Conform unor acte normative 
unele ministere gestionează 
programe pentru realizarea unor 
obiective de investiţii, sumele fiind 
aprobate prin legea anuală de 
aprobare a bugetului de stat. 
În timpul anului, ministerele 
repartizează sume pe unităţi 
administrative teritoriale şi pe 
obiective, prin hotărâri de guvern 
sau chiar şi simple adrese (ex:HG 
577/1997), fără criterii de 
repartizare sau o minimă 
transparenţă, autorităţile locale 
neputând avea o minimă 
predictibilitate în fundamentarea 
bugetelor locale şi a prioritizării 
obiectivelor de investiţii. 
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Autor: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
deputat Antonella Marinescu – Grup 
parlamentar al PSD+PC 
 

În acest sens propunem ca toate 
sumele alocate pentru programele 
speciale să fie repartizate pe 
judeţe, prin anexă la legea anuală 
de aprobare a bugetului de 
 
 
 
 

13.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
a) 1.962,9  milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 
potrivit anexei nr.4; 
 

Se propune modificarea la art. 4, 
lit.a)  si  Anexa 4, poziţia 34, 
Judeţul Sibiu, astfel: 
 
 Suma de 56.276 mii lei se 

majorează la 70.000 mii lei, 
13.962 mii lei la 17.000 mii lei, 
14.031 mii lei  la 19.000 mii lei 
şi 8.781 mii lei la 10.000 mii lei. 

 
Autor: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din Senat, 
Comisia pentru munca si protectie 
sociala si Comisia pentru sanatate si 
familie din Camera Deputatilor si 
Deputat Ioan Cindrea - Grup PSD 
Senator Viorel Arcaş – Grup PSD 

Motivaţie. 
Majorările sunt propuse pentru a 
asigura, la nivelul Judeţului Sibiu, 
sumele necesare defalcate din TVA 
pentru a finanţa cheltuielile 
descentralizate pe anul 2011 
(pentru protecţia copiilor, 
persoanele cu handicap şi pentru 
programul cornul şi laptele) 
 
Sursa: Bugetul de stat, fondul de 
rezervă la dispoziţia Primului-
ministru 
 
RESPINS DE  Comisia pentru 
munca, familie si protectie sociala 
din Senat, Comisia pentru munca 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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 si protectie sociala si Comisia 
pentru sanatate si familie din 
Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii: 
 
Sursa de finanţare indicată nu poate 
suporta efortul financiar propus în 
amendament. 

14.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
b) 8.154,6 milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi municipiului 
Bucureşti, potrivit anexei nr.5; 
 

Se propune modificarea la Art 4, 
lit. b, si  Anexa 5, poziţia 34, 
Judeţul Sibiu, astfel: 
  Suma de 159158 mii lei se 

majorează la 170.000 mii lei; 
 Suma de 139.547 mii lei se 

majorează la 150.000 mii lei; 
 Suma de 15.664 mii lei se 

majorează la 18.000 mii lei. 
 

Autor: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din Senat, 
Comisia pentru munca si protectie 
sociala si Comisia pentru sanatate si 
familie din Camera Deputatilor si 
Deputat Ioan Cindrea - Grup PSD 
Senator Viorel Arcaş – Grup PSD 

Motivaţie: 
Majorările sunt propuse pentru a 
asigura, la nivelul Judeţului Sibiu, 
sumele necesare la defalcate din 
TVA pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate pentru învăţământul 
preuniversitar şi asistenţi pentru 
persoane cu handicap pe anul 2011. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat, fondul de rezervă 
la dispoziţia Primului-ministru 
 
RESPINS DE  Comisia pentru 
munca, familie si protectie sociala 
din Senat, Comisia pentru munca 
si protectie sociala si Comisia 
pentru sanatate si familie din 
Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii: 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

15.  Art.4. – Din taxa pe valoarea Se propune modificarea la Art 4, Motivare: Fondul de salarii pentru Se propune respingerea, întrucât: 
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adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
b) 8.154,6 milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi municipiului 
Bucureşti, potrivit anexei nr.5; 
 

lit. b, 
 
Se propune majorarea sumei de 
8154,6 mil. lei cu 10248,5 mil. lei 
ajungându-se la suma de 8164,848 
mil. lei pentru finanţarea cheltuielilor 
desconcentrate la nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi 
municipiului Bucureşti, potrivit 
Anexei nr. 5, căpătând următoarea 
formă: 
b) 8164,848 milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi 
municipiului Bucureşti, potrivit 
anexei nr.5. 
 
AUTOR AMENDAMENTE: 
Prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu 
+ GRUPUL PARLAMENTAR 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC-PC 
 

judeţul Iaşi a scăzut cu 25% 
ajungând de la 455846 mii lei la 
341885 mii lei. Alocarea actuală 
este de numai 331.636, respectiv 
10248,5 mii lei, mai puţin decât 
cele 25%.  De remarcat că suma 
alocată judeţului Iaşi nu cuprinde 
creşterea de 15% anunţată de 
Guvern. Ca urare, se propune 
suplimentarea sumei pentru judeţul 
Iaşi tocmai cu diferenţa .. 
ajungându-se la suma totală de 
8164,848 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50.  

- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

16.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-

 
Se propune modificarea la Art 4, 
lit. c si  Anexa 6, poziţia 34, 
Judeţul Sibiu, astfel: 
  Se majorează suma de 11.355 mii 

lei la 20.000 mii lei; 
 
 
Autor: Comisia pentru munca, 

Motivaţie. 
Se propune majorarea sumelor 
defalcate din TVA pentru drumurile 
judeţene şi comunale pe anul 2011, 
având în vedere fundamentarea 
corectă în funcţie de lungimea reală 
a drumurilor judeţene şi comunale. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

familie si protectie sociala din Senat, 
Comisia pentru munca si protectie 
sociala si Comisia pentru sanatate si 
familie din Camera Deputatilor si 
Deputat Ioan Cindrea - Grup PSD 
Senator Viorel Arcaş – Grup PSD 

Bugetul de stat, fondul de rezervă 
la dispoziţia Primului-ministru  
 
RESPINS DE  Comisia pentru 
munca, familie si protectie sociala 
din Senat, Comisia pentru munca 
si protectie sociala si Comisia 
pentru sanatate si familie din 
Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii: 
 
Sursa de finanţare indicată nu poate 
suporta efortul financiar propus în 
amendament 

 

17.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
c) 551,8 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 

c) 556,029 milioane lei destinaţi 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.6, a căror 
repartizare, pe unităţi administrativ-
teritoriale, se face în funcţie de 
lungimea şi starea tehnică a acestora, 
prin hotărâre, de către consiliul 
judeţean, după consultarea 
primarilor. 
Sumă rezultată prin suplimentarea cu 
4259 mii lei pentru drumuri judeţene 
şi comunale din jud.Iaşi. 
Rezultă o sumă de 21.317 mii lei 
pentru jud.Iaşi la Anexa nr.6. 
 
 
Sursa de finanţare: 

Motivaţie: 
Solicităm suplimentarea sumelor 
defalcate din TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale din Colegiul 
nr.6 Hîrlău la nivelul necesarului 
estimat în sumă de 4259 mii lei, 
având în vedere numărul de 
kilometri de drumuri judeţene şi 
comunale din colegiu şi depăşirea 
duratei de utilizare a acestora, 
rezultând suma totală de 556,029 
milioane lei 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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Fondul de Rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, cap.5001, 
grupa 50, art.0, 
 
Autor amendament: 
Stanciu Anghel – deputat 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC Iaşi 
 

18.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
d) 2.001,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit 
prevederilor art. 33 alin.(3)-(7) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

Se propune modificarea la Art 4, 
lit. d, si  Anexa7, poziţia 34, 
Judeţul Sibiu, astfel: 
  Suma de 32.181 mii lei se  

majorează  
    la 99.000 mii lei. 

 
Autor: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din Senat, 
Comisia pentru munca si protectie 
sociala si Comisia pentru sanatate si 
familie din Camera Deputatilor si 
Deputat Ioan Cindrea - Grup PSD 
Senator Viorel Arcaş – Grup PSD  

Motivaţie: 
Se propune majorarea sumelor 
defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale la 
99.000 mii lei , sumă fundamentată 
de Judeţul Sibiu ca fiind reală şi în 
concordanţă cu nevoile reale ale 
celor 64 localităţi din judeţ.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat, fondul de rezervă 
la dispoziţia Primului-ministru 
 
RESPINS DE  Comisia pentru 
munca, familie si protectie sociala 
din Senat, Comisia pentru munca 
si protectie sociala si Comisia 
pentru sanatate si familie din 
Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii: 
 
Sursa de finanţare indicată nu 
poate suporta efortul financiar 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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propus în amendament.
19.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 

adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
d) 2.001,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit 
prevederilor art. 33 alin.(3)-(7) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

Se propune modificarea art. 4 lit.d) 
astfel: 
 
„Din taxa pe valoarea adăugată se 
alocă 13.110,6 milioane lei sume 
defalcate pentru bugetele locale, din 
care: 
d) 2.001,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale, prin 
hotărâre a consiliului judeţean, pe 
criterii aprobate de acestea, prin 
derogare  de  la prevederile art. 33 
alin.(3)-(7) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 
Autori:  
Deputat: Viorel Hrebenciuc – PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase – PSD 
Deputat: Gheorghe Antochi – PSD 
Deputat: Iulian Iancu – PSD 
Senator: Radu Catalin Mardare – 
PSD 
Senator: Elena Mitrea – PSD  

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

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 

finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie,potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
 

20.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  

Se propune modificarea art. 4 lit.d) 
astfel: 

Repartizarea sumelor defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat 

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

 
„d) 2001,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, se 
repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale prin 
hotărâre a consiliului judeţean, 
potrivit unor criterii specifice 
aprobate prin hotărâre a consiliului 
judeţean, prin excepţie de la 
prevederile Legii finanţelor publice 
locale nr.273/2006, după 
consultarea primarilor şi cu 
asistenţa tehnică de specialitate a 
direcţiei generale a finanţelor 
publice judeţene”. 
 
Autor amendament: 
Stanciu Anghel – deputat 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC Iaşi 
 

se realizează de regulă prin decizie 
a directorului direcţiei generale a 
finanţelor publice judeţene, în cele 
mai multe cazuri numit pe criterii 
politice, însă Consiliul judeţean, 
conform principiului 
subsidiarităţii, este organ ales prin 
votul liber exprimat al cetăţenilor 
pe care îi reprezintă şi cunoaşte 
necesităţile de dezvoltare ale 
autorităţilor publice locale 
comunale, orăşeneşti, municipale. 

nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale sunt unitare 
pentru întraga ţară şi asigură 
repartizarea echitabilă a sumelor 
de echilibrare pentru unităţi 
administrativ-teritoriale 
comparabile. Criteriile de 
repartizare proprii aprobate de 
fiecare consiliu judeţean lasă loc 
unor practici subiective în cadrul 
fiecărui judeţ, ce nu sunt de 
dorit. 

 

21.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
d) 2.001,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit 

Se propune modificarea art. 4 lit.d) 
astfel: 
 
d) – 2011,58 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor şi judeţelor 
prevăzut în anexa 7, care se 
repartizează pe unităţi administrativ-
teritoriale potivit prevederilor art.33 
alin.(3)-(7)din Legea nr.273/2006 

Sursa de finanţare: 
Se propune suplimentarea sumei de 
2001,0 mil.lei cu 114850 mii lei de 
la Ministerul Finanţelor Publice, 
anexa 3/16/02  cap.5001 titlu 01 
cheltuieli generale. 
 
Motivaţia: 
Iaşul, Capitala culturală a Moldovei  
nu beneficiază de un aeroport 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Finanţelor Publice 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
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prevederilor art. 33 alin.(3)-(7) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare precum şi pentru 
suplimentarea bugetului propriu al 
jud.Iaşi, poziţia 42 din anexa 7, 
pentru finanţarea proiectului de 
investiţii „Dezvoltarea şi 
modernizarea Aeroportului 
Internaţional Iaşi”.  
 
Autori amendament: 
Stanciu Anghel – deputat 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC Iaşi 
 

internaţional care să faciliteze 
atingerea obiectivului propus de a 
deveni un adevărat pol de creştere 
economică pentru întreaga zonă.  
Prin efortul unor colegi 
parlamentari şi respectiv al 
Guvernului s-a reuşit asigurarea, în 
patrimoniul Consiliului Judeţean 
Iaşi a suprafeţei de teren necesare 
realizării acestui important obiectiv.
Ca urmare, realizarea acestui 
obiectiv, în parteneriat public 
privat, necesită din partea 
Consiliului Judeţean Iaşi demararea 
acţiunilor de eliberare şi amenajare 
amplasament şi finalizarea 
proiectării conform studiului de 
prefezabilitate aprobat. 
În acest scop este necesar ca 
Guvernul să susţină această 
investiţie capitală pentru 
dezvoltarea regională cu minim 
10000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de eliberarea de sarcini a 
amplasamentului şi finalizarea 
proiectului.  

22.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
d) 2.001,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 

Se propune modificarea art. 4 lit.d) 
astfel: 
 
d) 2031,9998 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 

Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, cap.5001, 
grupa 50, art.0,1 
 
Motivaţie: 
Situaţia specială a jud.Iaşi unde 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
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judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit 
prevederilor art. 33 alin.(3)-(7) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit 
prevederilor art.33 alin.(3)-(7) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Suplimentarea alocaţiei judeţului 
Iaşi cu suma de 20.419,80 mii lei, la 
Anexa 7 rezultând pentru jud.Iaşi o 
alocaţie totală de 88.253,8 mii lei 
(67834 + 20419,8)  
 
Autor amendament: 
Stanciu Anghel – deputat 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC Iaşi 
 

efectele crizei sunt resimţite cu 
acuitate în visteria localităţilor 
componente necesită un efort 
comun de solidaritate a celorlalte 
judeţe, prin acceptarea creşterii 
alocaţiei necesare unei desfăşurări 
normale a activităţilor 
comunităţilor locale. 
Remarcăm ă suma alocată prin 
proiectul de buget este de 1,47 ori 
mai mică decât judeţului Suceava 
care are cea mai mare alocaţie la o 
populaţie de cca. 0,84 ori faţă de a 
judeţului Iaşi. 

urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

23.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
d) 2.001,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit 
prevederilor art. 33 alin.(3)-(7) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
 

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

Conform prevederilor art.32 
alin.(5)din din  Legea nr. 
273/2006,privind finantele publice 
locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, , prin legea 
bugetului de stat, cotele defalcate 
din impozitul pe venit pot fi 
majorate. 
- Alocarea directa a sumelor de 
echilibrare a bugetelor locale , de la 
Ministerul Finantelor prin Directiile 
Generale ale Finantelor Publice, 
prin excluderea consiliilor judetene 
ca organism intermediar in procesul 
de alocare a acestor sume 
reprezinta incalcarea principiului de 

Se propune respingerea, întrucât: 
- propunerea potrivit căreia cota 
din impozitul pe venit care se 
alocă bugetelor locale se 
majorează de la 77% la 85%  
influenţează negativ veniturile 
bugetului de stat, iar conform 
art.15 din Legea privind 
finanţele publice nr.500/2002, 
iniţiatorii au obligaţia să prevadă 
şi mijloacele necesare pentru 
acoperirea minusului de venituri. 
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Prevederile art.32 alin (1) –(2) din 
Legea 273/2006 cu modificarile si 
completarile ulterioare : 
(1)Din impozitul pe venit  incasat la 
bugetul de stat, la nivelul fiecarei 
unitati administrativ-teritoriale se 
aloca lunar, in termen de 5 zile 
lucratoare de la finele lunii in care 
s-a incasat acest impozit , o cota de 
: 

44%  la bugetele locale ale 
comunelor, oraselor si 
municipiilor pe al caror 
teritoriu isi desfasoara 
activitatea platitorii de 
impozit pe venit; 
12%  la bugetul local al 
judetului ; 
21% % intr-un cont distinct 
, deschis pe seama directiei 
generale a finantelor 
publice judetene la 
trezoreria municipiului 
resedinta de judet pentru 
echilibrarea bugetelor 
locale ale comunelor , 
oraselor , municipiilor si al 
judetului . 

(2) In  executie  ,  cota  de  21%  se 
aloca  de  catre  directiile 
generale ale finantelor publive 

Art.4.1. ARTICOL NOU 

Prevederile art.32 alin (1) –(2) din 
Legea 273/2006 cu modificarile si 
completarile ulterioare , se modifica 
dupa cum urmeaza: 

(1)Din impozitul pe venit 
calculat , incasat la bugetul de 
stat si neafectat de compensari, la 
nivelul fiecarei unitati 
administrativ-teritoriale se aloca 
lunar, in termen de 5 zile 
lucratoare de la finele lunii in 
care s-a incasat acest impozit , o 
cota de : 

47%  la bugetele locale ale 
comunelor, oraselor si 
municipiilor pe al caror 
teritoriu isi desfasoara 
activitatea platitorii de 
impozit pe venit; 
15%  la bugetul local al 
judetului ; 
23% % intr-un cont distinct , 
deschis pe seama consiliilor 
judetene , la trezoreria 
municipiului resedinta de 
judet pentru echilibrarea 
bugetelor locale ale 
comunelor , oraselor , 
municipiilor si al judetului , 
prin hotarare a consiliului 
judetean. 

(1) In executie , cota de 23% se 

baza al administratiei publice 
locale, cel al autonomiei locale, 
consfintit prin Constitutia Romaniei 
si prin Legea 215/2001 a 
administratiei publice locale si nu 
in ultimul rand expresia 
recentralizarii si politizarii 
administratiei publice locale ;  
  - Consiliul Judetean in calitatea sa 
de  autoritate a administratiei 
publice locale , format din alesi 
locali din intreg teritoriul judetului , 
printr-un vot legitim si democratic 
si din toate formatiunile politice , 
este cel mai in masura sa cunoasca 
realitatile si necesitatile  judetului , 
pentru ca la acest nivel se aproba o 
strategie de dezvoltare, iar 
realizarea acestei strategii necesita 
o sustinere  financiara 
corespunzatoare ; 
    - Strategia de dezvoltare  locala 
ce se realizeaza la nivel de judet  
trebuie sa tina cont de strategia de 
dezvoltare elaborata de fiecare 
unitate administrativ teritoriala, 
avand in vedere faptul ca nu toate 
consiliile locale pornesc de la 
acelasi nivel de dezvoltare 
(drumuri, alimentari cu apa, 
canalizare, scoli, sedii primarii 
etc.) ;  
  - Directia Generala a Finantelor 
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judetene,in termenul prevazut 
la alin.(1),  pentru echilibrarea 
bugetelor  locale  ale 
comunelor, ale  oraselor si ale 
municipiilor,  precumsi  a 
bugetului  local  al  judetului  , 
proportional  cu  sumele 
repartizate  si  aprobate  in 
acest  scop  in  bugetele 
respective,  potrivit 
prevederilor art.33 alin.(3)‐(5). 

 
 
 

vireaza intr-un cont distinct 
pe seama consiliului judetean 
, la trezoreria municipiului 
resedinta de judet si se 
repartizeaza pe unitati 
administrativ teritoriale , 
pentru echilibrarea bugetelor 
municipiilor, oraselor, 
comunelor si judetului, prin 
hotarare a consiliului 
judetean  si se aloca 
proportional cu sumele 
repartizate si aprobate in 
acest scop in bugetele 
respective, potrivit 
prevederilor art.33 alin.(3)-
(5).  

 
Sursa : modificare procente alocare 
 
Autori: senatori PSD Constantin 
Valeca  si Constantin Tamaga, 
deputati PSD Radu Vasilica, Burnei 
Ion, M.Draghici, Filip Georgescu, 
Bogdan Niculescu Duvăz  
 
Grup Parlamentar PSD+PC 
 

Publice este un serviciu 
deconcentrat, care nu poate prelua 
atributiile unei autoritati locale, 
cum este consiliul judetean , ca 
autoritate deliberativa ;  
    -      Se asigura transparenta 
repartizarii sumelor defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat 
catre bugetele locale prin faptul ca 
sedintele de aprobare ale Consiliilor 
judetene sunt sedinte publice, 
hotararile acestuia fiind supuse 
procesului de publicare atat in 
Monitorul Oficial al Judetului , cat 
si pe site-ul propriu . 
 

24.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
d) 2.001,0 milioane lei pentru 

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

 Se propune respingerea, întrucât: 
- criteriile prevăzute de Legea 
nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale sunt unitare 
pentru întraga ţară şi asigură 
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echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit 
prevederilor art. 33 alin.(3)-(7) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

 
(Varianta 1) 
 
Legea bugetului de stat pe anul 
2011  
Art.4 – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.102,6 milioane 
lei sume defalcate pentru bugetele 
locale, din care: 
… 
     d) 2.001,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale, prin 
hotărâre a consiliului judeţean, pe 
criterii aprobate de acestea, prin 
derogare  de  la prevederile art. 33 
alin.(3)-(7) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 
(Varianta 2) 
 
Legea bugetului de stat pe anul 
2011  
Art.4 – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.102,6 milioane 
lei sume defalcate pentru bugetele 
locale, din care: 

repartizarea echitabilă a sumelor 
de echilibrare pentru unităţi 
administrativ-teritoriale 
comparabile. Criteriile de 
repartizare proprii aprobate de 
fiecare consiliu judeţean lasă loc 
unor practici subiective în cadrul 
fiecărui judeţ, ce nu sunt de 
dorit; 
- Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pentru care se 
propune modificarea, este o lege 
organică şi nu se poate modifica 
prin legile bugetare anuale, 
potrivit avizului Consiliului 
Legislativ. 
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… 
       d) 2.001,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit 
prevederilor art. 33 alin. (3)-(7) din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
cu modificarea art. 33 din Legea 
finanţelor publice locale nr. 
273/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare 
 
 
Legea finanţelor publice locale nr. 
273/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare 
ART. 33 
Alocarea cotelor şi sumelor defalcate 
din unele venituri  
ale bugetului de stat 
   … 
 
    (4) Pentru repartizarea sumelor 
defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pentru echilibrarea 
bugetelor locale, conform 
prevederilor alin. (3) lit. a), direcţiile 
generale ale finanţelor publice 
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judeţene procedează astfel: 
     … 
     
 f) se abrogă 
     
   g) se abrogă 
   
 
   h) repartizarea sumelor conform lit. 
a) - e) se face de către directorul 
direcţiei generale a finanţelor publice 
judeţene sau al Direcţiei Generale a 
Finanţelor Publice a Municipiului 
Bucureşti, după caz, prin decizie ce 
se comunică prefectului, consiliului 
judeţean şi consiliilor locale din 
judeţ; 
    … 
 
    (5) Pentru repartizarea sumelor 
conform criteriilor prevăzute la alin. 
(3) lit. b), consiliul judeţean are 
obligaţia ca, în termen de 5 zile de la 
publicarea legii bugetului de stat în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, să solicite în scris tuturor 
unităţilor administrativ-teritoriale din 
cadrul judeţului prezentarea de cereri 
pentru cofinanţarea programelor de 
dezvoltare locală care necesită 
cofinanţare locală. 
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AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  

25.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
d) 2.001,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit 
prevederilor art. 33 alin.(3)-(7) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

Se propune la art.4 lit d) si la  Anexa 
7 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pozitia 
22, Hunedoara urmatoarea 
modificare  
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 
cu suma de 400 mii lei  RON.  
 
 
Iniţiator: Bogdan Radu Ţîmpău, 
deputat PNL 
 

O mare parte din localităţile 
judeţului Hunedoara sunt formate 
din oameni saraci ceea ce face ca si 
primariile acestor localităţi „ să fie 
sărace”. Uşoara crestere a bugetului 
pe 2011 a Consiliului Judeţean  nu 
acopera decat intr-o foarte mica 
masura nevoile acestor localităţi 
pentru echilibrarea bugetelor.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului, Anexa 3/ 13 /02 Cap 
5001, gr 56, art. 04 „Sprijinirea 
organizaţiilor aparţinând 
minorităţilor naţionale altele 
decât cele care primesc subvenţii 
de la bugetul de stat”

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

26.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
d) 2.001,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit 
prevederilor art. 33 alin.(3)-(7) din 

Se propune la art.4 lit d) si la  Anexa 
7 Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pozitia 
22, Hunedoara urmatoarea 
modificare  
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 
cu suma de 600 mii lei  RON.  
 

O mare parte din localităţile 
judeţului Hunedoara sunt formate 
din oameni saraci ceea ce face ca si 
primariile acestor localităţi „ să fie 
sărace”. Uşoara crestere a bugetului 
pe 2011 a Consiliului Judeţean  nu 
acopera decat intr-o foarte mica 
masura nevoile acestor localităţi 
pentru echilibrarea bugetelor.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
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Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

 
Iniţiator: Dan Radu Ruşanu, 
senator PNL 
 

Secretariatului General al 
Guvernului, Anexa 3/ 13 /02 Cap 
5001, gr 56, art. 04 „Sprijinirea 
organizaţiilor aparţinând 
minorităţilor naţionale altele 
decât cele care primesc subvenţii 
de la bugetul de stat” 

27.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
d) 2.001,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale potrivit 
prevederilor art. 33 alin.(3)-(7) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

Se propune modificarea art .4 lit.d) 
astfel: 
 
Art.4  
lit d) 2.001,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, 
care se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale prin 
hotarare a consiliului judetean, 
prin derogare de la prevederile 
art.33 alin.(3) –(7) din Legea 
nr.273/2006 privind finantele 
publice locale cu modificarile si 
completarile ulterioare.” 
 
Autor: Erdei D. Istvan ,  Lakatos 
Petru , Varga Attila deputati 
UDMR si senator UDMR 
Gunthnel Tiberiu  
 

Consiliul judetean este autoritatea 
care coordoneaza activitatea 
unitatilor administrativ teritoriale, 
face startegia de dezvoltare durabila 
a judetului si este singura in masura 
sa aprecieze directiile de dezvoltare 
prioritare. 

 

28.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 

Suplimentarea la art4, alin e) cu 
suma de 400 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de dezvoltare 
a infrastructurii şi a unor baze 

 
Suplimentarea este necesara pentru 
finalizarea obiectivelor de investitii 
incepute inca din 2008, dar care su 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu se precizează concret sursa 
de acoperire a plusului de 
cheltuieli şi, oricum, finanţarea 
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e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

sportive din spaţiul rural, care se vor 
repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive 
din spaţiul rural, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 
 
SENATOR   MIRON TUDOR 
MITREA 

DEPUTAT  CRISTIAN 
DUMITRESCU 
DEPUTAT CIPRIAN NICA 
DEPUTAT ANGEL TÎLVĂR 
GRUP   PSD 

fost subfinantate din 2008 si pana 
in 2010.  
 

Sursă de finanţare:  
Bugetul de stat 

Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural este 
asigurată de la bugetul de stat. 
 

29.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare: 
 
 „Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 14,000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Pod beton armat în 
zona Mihăileşti”, comuna 
Frânceşti, judeţul Vâlcea” 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
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infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL,  din Camera 
Deputatilor si Senat   

- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

30.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare: 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Introducere reţea de 
alimentare cu apă şi canalizare în 
cartierul Copăcelu, municipiul 
Râmnicu Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
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PNL,  din Camera 
Deputatilor si Senat   

oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

31.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare: 
 
„Din suma prevăzută se alocă suma 
de 100 mii lei pentru finalizare 
canalizare şi staţie de tratare şi 
epurare, comuna Dumitreşti, 
judeţul Vrancea.” 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
deputat PNL Nini Săpunaru, deputat 
PNL Chiţoiu Daniel, deputat PNL 
Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
finalizarea sistemului de canalizare 
şi a staţiei de tratare şi epurare în 
comună. 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

32.  Art.4. – Din taxa pe valoarea Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea Pentru a asigura tuturor Se propune respingerea, întrucât:  
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adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

modificare: 
 
„Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1075 mii lei pentru canalizare , 
23 km, comuna Slobozia Bradului, 
judeţul Vrancea.” 
 

 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
deputat PNL Nini Săpunaru, deputat 
PNL Chiţoiu Daniel, deputat PNL 
Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 

gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
imbunataţirea sistemului de 
canalizare şi a staţiei de tratare şi 
epurare în comună. 
 

- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

33.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare: 
 
„Din suma prevăzută se alocă suma 
de 7000 mii lei pentru finalizare 
canalizare şi staţie de tratare şi 
epurare, comuna Chiojdeni, 
judeţul Vrancea.” 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
imbunataţirea sistemului de 
canalizare şi a staţiei de tratare şi 
epurare în comună. 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
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baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

 
 

Autorii: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
deputat PNL Nini Săpunaru, deputat 
PNL Chiţoiu Daniel, deputat PNL 
Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 

instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

34.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare: 
 
„Din suma prevăzută se alocă suma 
de 500 mii lei pentru reabilitare 
Pod peste Râul Milcov, punctul 
Scruntari,  judeţul Vrancea.” 
 

 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 

Podul este închis din data de 
15.10.2010, fiind astfel izolaţi peste 
1200 de oameni. De asemenea, nu 
se mai poate efectua transportul 
şcolar în acea zonă. 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
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sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Deputatilor 
deputat PNL Nini Săpunaru, deputat 
PNL Chiţoiu Daniel, deputat PNL 
Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 

sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

35.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare: 
 
„Din suma prevăzută se alocă suma 
de 53 mii lei pentru reabilitare Pod 
peste Râul Vărsătura, comuna 
jariştea  judeţul Vrancea.” 
 

 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
deputat PNL Nini Săpunaru, deputat 
PNL Chiţoiu Daniel, deputat PNL 
Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 

Lucrare începuta pe OG 7 si 
nefinalizată 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
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PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

36.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare: 
 
„Din suma prevăzută se alocă suma 
de 500 mii lei pentru finalizare 
Baza Sportivă, comuna Vizantea – 
Livezi,  judeţul Vrancea.” 
 

 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
deputat PNL Nini Săpunaru, deputat 
PNL Chiţoiu Daniel, deputat PNL 
Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 

Obiectiv de investiţii în continuare 
– este importantă finalizarea 
acestuia pentru evitarea degradării 
lucrării. 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

37.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 

Obiectiv de investiţii în continuare 
– este importantă finalizarea 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
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milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

 
„Din suma prevăzută se alocă suma 
de 443 mii lei pentru finalizare 
Baza Sportivă, comuna Vînători,  
judeţul Vrancea.” 
 

 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
deputat PNL Nini Săpunaru, deputat 
PNL Chiţoiu Daniel, deputat PNL 
Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 

acestuia pentru evitarea degradării 
lucrării. 

proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

38.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
 
„Din suma prevăzută se alocă suma 
de 180 mii lei pentru finalizare 
Baza Sportivă, comuna 
Vintileasca,  judeţul Vrancea.” 
 

Obiectiv de investiţii în continuare 
– este importantă finalizarea 
acestuia pentru evitarea degradării 
lucrării. 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
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se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
deputat PNL Nini Săpunaru, deputat 
PNL Chiţoiu Daniel, deputat PNL 
Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 

dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

39.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă suma 
de 450 mii lei pentru finalizare 
Baza Sportivă, comuna Vînători,  
judeţul Vrancea.: 
 

 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 

Obiectiv de investiţii în continuare 
– este importantă finalizarea 
acestuia pentru evitarea degradării 
lucrării. 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
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cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

deputat PNL Nini Săpunaru, deputat 
PNL Chiţoiu Daniel, deputat PNL 
Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 

lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

40.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se aloca suma 
de 4500 mii lei pentru finaţarea 
obiectivului: 
Înfiinţare reţea de canalizare ape 
menajere şi staţie de epurare în 
comuna Şinca, judeţul Braşov” 
 
Autori Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Chiţoiu Daniel 
Deputat Donţu Mihai-Aurel 
Deputat Dragomir Gheorghe 
Deputat Holban Titi 

Această lucrare este începută încă 
din anul 2007 existând riscul 
deteriorării stării actuale a 
execuţiei. 
Finalizarea investiţiei este foarte 
importantă pentru locuitorii 
comunei Şinca. 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
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Deputat Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Deputat Deputat Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Na�ional Liberal 

funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

41.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„ Din suma prevăzută se aloca suma 
de 3.187,965 mii lei pentru finaţarea 
obiectivului: 
Extindere reţea de canalizare ape 
menajere în comuna Beclean, 
judeţul Braşov” 
 
Autori: 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Chiţoiu Daniel 
Deputat Donţu Mihai-Aurel 
Deputat Dragomir Gheorghe 
Deputat Holban Titi 
Deputat Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Deputat Deputat Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Na�ional Liberal 

Investiţia se află în derulare, iar 
autorităţile locale nu mai dispun de 
fondurile necesare finalizării 
acesteia. 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 
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42.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 250 mii lei pentru 
reparaţii pod peste râul Ialomiţa, 
în comuna Balaciu, judeţul 
Ialomiţa.” 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 

Realizarea investiţiei este de natură 
să favorizeze şi să uşureze traficul 
în comună. 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

43.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
„Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 398 mii lei pentru 
înfiinţare bază sportivă Stadion 
comunal tip I, în comuna Giurgeni, 
judeţul Ialomiţa.” 

Nu există în momentul de faţă o 
bază sportivă în comună 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
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dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 

 Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

44.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 127 mii lei pentru 
construire bază sportivă OG 
7/2006, în comuna Gura Ialomiţei, 
judeţul Ialomiţa.” 
 
Autori:  Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  

Nu există în momentul de faţă o 
bază sportivă în comună 
 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
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infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 

- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

45.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare: 
 
„Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 190 mii lei pentru 
cofinanţare Baza sportivă 
multifuncţionala – OG 7/2006, 
comuna Mihail Kogalniceanu, 
judeţul Ialomiţa”. 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 

Nu există în momentul de faţă o 
bază sportivă în comună 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
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Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

46.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 100 mii lei pentru  
canalizare Buliga, Municipiul 
Feteşti, judeţul Ialomiţa.” 
 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
imbunataţirea sistemului de 
canalizare. 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
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Guvernului. 

47.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 2900 mii lei 
pentru  finantarea obiectivului 
„Construire pod din beton armat 
si podete in comuna Mironeasa”, 
judetul Iasi 
 
Autori Deputet PNL Relu Fenechiu 

Este necesara continuarea lucrarilor 
incepute pentru finalizarea acestui 
obiectiv in vederea dezvoltarii 
infrastructurii in spatiu rural. 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

48.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 760 mii lei pentru  

Acest proiect se afla in curs de 
executie, suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei, astfel incat locuitorii 
acestei comune sa beneficieze de 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
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e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

finantarea obiectivului „Amenajare 
baza sportiva in localitatea Targu-
Frumos”, judetul Iasi 
 
Autori Deputet PNL Relu Fenechiu 

conditii de viata civilizate.    Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

49.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 300 mii lei pentru  
finantarea obiectivului „Amenajare 
baza sportiva tip B in comuna 
Siretel”, judetul Iasi 
 
Autori Deputet PNL Relu Fenechiu 

Acest proiect se afla in curs de 
executie, suma prevazuta fiind 
necesara pentru finalizarea 
investitiei, astfel incat locuitorii 
acestei comune sa beneficieze de 
conditii de viata civilizate.    

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
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nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

50.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă suma 
de 450 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului Construire Baza 
Sportiva Comuna Sincel, Judeţul 
Alba” 
  
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Teodor Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor,  

Continuare obiectiv de investiţii. Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
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Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

51.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1.400 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului Alimentare cu apa 
potabila localitatile Iclod si 
Panade, Comuna Sincel , Judeţul 
Alba” 
  
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Teodor Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor,  
 
Deputat Daniel Chiţoiu 

Continuare obiectiv de investiţii. Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
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Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
           
Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

52.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă suma 
de 450 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Amenajare baza 
sportiva, Comuna Cricău, Judeţul 
Alba.” 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Teodor Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor, 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 

Continuare obiectiv. Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
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Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
           
 

Secretariatului General al 
Guvernului. 

53.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1.309 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Canalizarea apelor 
uzate menajere si statie de 
epurare- Comuna Scarisoara, 
Judeţul Alba.” 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Teodor Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor,   
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 

Continuare lucrări. Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 
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Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

54.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1.100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Sistem de canalizare si 
statie de epurare, Comuna Cricău, 
Judeţul Alba. 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Teodor Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor, 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
 

Continuare obiectiv. Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

55.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
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bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 760,97252 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului  Canalizare 
si statie de epurare sistem “ 
Magiresti, Stansti, Sesuri” si 
Sistem “ Valea Arinilor,Prajesti” 
in comuna Magiresti, jud.Bacau – 
OG 7/2006 Com Magiresti, Jud 
Bacau” 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL,  din Camera 
Deputatilor si Senat 

în acest spaţiu. 
 

anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

56.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
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bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  184 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Drumuri, podete (OG 
7/2006) Comuna Parincea Jud 
Bacau”  
 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL,  din Camera 
Deputatilor si Senat 

în acest spaţiu. 
 

anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

57.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 680 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Reabilitare Baza 
Sportiva Racaciuni com Racaciuni 
Jud Bacau  
 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
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finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Autor: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

58.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  860,642 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Baza sportiva 
multifunctionala , comuna Rosiori, 
Sat Rosiori Jud Bacau  
 
Autor: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
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Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

59.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  688,959 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Infiintare baza sportive 
multifunctionala (model tip I) sat 
Siretu, com.Saucesti Jud Bacau  
 
Autor: : Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
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Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

60.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  654,341 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Construire baza 
sportiva Com Stanisesti Jud Bacau  
 
Autor: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 
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61.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1102,844 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  “Construirea unei 
baze sportive noi în zona 
periurbană Vermeşti”, localitatea 
Comanesti , judeţ Bacau „ 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL,  din Camera 
Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

62.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
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bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 837,976 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  “Baza sportive 
multifunctionala”, Beresti-Bistrita, 
jud Bacau” 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL,  din Camera 
Deputatilor si Senat 

în acest spaţiu. 
 

anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

63.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 486,45 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Infiintare baza 
sportiva, sat.Glavanesti, Com 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
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dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Glavanesti, Judetul Bacau „ 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL,  din Camera 
Deputatilor si Senat 

Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

64.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 804,54 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Infiintare Baza 
sportiva comuna Helegiu jud. 
Bacau” 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
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potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL,  din Camera 
Deputatilor si Senat 

rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

65.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2638,78 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului  Poduri din 
beton armat, localitatea Bratila, 
com. Helegiu jud. Bacau” 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
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sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Deputatilor 
 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL,  din Camera 
Deputatilor si Senat 

sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

66.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 800 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Hemeius, baza 
sportiva, Comuna Hemeius, 
judetul Bacau „ 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 74 -

Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL,  din Camera 
Deputatilor si Senat 

beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

67.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 703,85878 Proiectul 
"Imbunatatirea calitatii vietii 
pentru populatia rurala” -  
"Construire Baza Sportiva Tip I in 
satul Letea Veche, comuna Letea 
Veche, judetul Bacau" 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
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Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL,  din Camera 
Deputatilor si Senat 

funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

68.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 416 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Baza sportiva 
multifunctionala tip II, Com 
Livezi, jud Bacau” 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
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Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL,  din Camera 
Deputatilor si Senat 

Guvernului. 

69.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 997 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Construire pod  peste 
riul Tazlau, Com Livezi, jud 
Bacau” 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL,  din Camera 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 
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Deputatilor si Senat 
70.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 

adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 449,599 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Construire Baza 
Sportiva multifunctionala tip II – 
OG 7/2006 Com Magiresti, Jud 
Bacau” 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL,  din Camera 
Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

71.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
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milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 680 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Reabilitare Baza 
Sportiva Racaciuni com Racaciuni 
Jud Bacau „ 
 
Autori:  
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL,  din Camera 
Deputatilor si Senat 

si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

72.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  860,642 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului  Baza 
sportiva multifunctionala , comuna 
Rosiori, Sat Rosiori Jud Bacau „ 
 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
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se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

73.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  688,959 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Infiintare 
baza sportive multifunctionala 
(model tip I) sat Siretu, 
com.Saucesti Jud Bacau „ 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
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cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului.

74.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  654,341 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului  Construire 
baza sportiva Com Stanisesti Jud 
Bacau „ 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
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funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

75.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul „Execuţie podeţe 
din elemente prefabricate tip C3-
PREMO pe drumurile locale din 
comuna Adăşeni”, comuna Adăşeni, 
judeţul Botoşani, cu suma de 750 mii 
lei. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale 

 
Autor: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor si Senator CÂMPANU 
Liviu  
Independent 

Investiţie în curs (70%) 
 

 
 

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

76.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Pod 
Chiţoveni”,localitatea Chiţoveni, 
oraş Flămânzi, judeţul Botoşani, cu 
suma de 2 075 mii lei 
 
Sursa de finanţare 

Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural 
instituit prin OG 7/2006 
A fost depus studiul de fezabilitate. 
 

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

Bugetul Serviciului de Protecţie şi 
Pază 

 
Autor: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor si Senator CÂMPANU 
Liviu  
Independent 

domeniu. 
 

77.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Amenajare poduri 
şi podeţe din beton armat pe raza 
comunei Unţeni”, comuna Unţeni, 
judeţul Botoşani, cu suma de 1 050 
mii lei 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de Rezervă Bugetară pus la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor si Senator CÂMPANU 
Liviu  
Independent

Lucrare în derulare din 2007. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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78.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul 
„Canalizare menajeră şi staţie de 
epurare în localităţile Copălău”, 
judeţul Botoşani, cu suma de 1 600 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 
 
Autor: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor si Senator CÂMPANU 
Liviu  
Independent

Program de dezvoltare locală aflat 
în derulare în anul 2010, finanţat 
prin Ordonanţa 7.  
 

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

79.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Amenajare bază 
sportivă”, oraş Darabani, judeţul 
Botoşani cu suma de  1 080, 48 mii 
lei 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 
 
Autor: Comisia pentru administratie 

La nivelul oraşului nu există o bază 
sportivă amenajată care să faciliteze 
avansarea echipei locale în diviziile 
superioare. 
 

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

publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor si Senator CÂMPANU 
Liviu  
Independent

80.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Înfiinţarea unui 
stadion comunal în sat Miorcani”, 
comuna Rădăuţi-Prut, judeţul 
Botoşani cu suma de  2690 mii lei 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autor: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor si Senator CÂMPANU 
Liviu  
Independent

La nivelul comunei nu există o bază 
sportivă amenajată care să faciliteze 
avansarea echipei locale în diviziile 
superioare. 
 

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

81.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul „Bază Sportivă 
Multifuncţională Tip 2”, comuna 
Havârna, judeţul Botoşani, cu suma 

O.G. 7/2006 
Lucrare licitată, fără a se primi 
fonduri 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltării 
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e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

de 642,04 mii lei  
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autor: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor si Senator CÂMPANU 
Liviu  
Independent

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

82.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Construire Bază 
Sportivă în zona periurbană a 
oraşului Flămânzi”, judeţul 
Botoşani, cu suma de 80 mii lei 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Cancelariei Primului 
Ministru 
 
Autor: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor si Senator CÂMPANU 

Proiect derulat prin Programul de 
Dezvoltare a Infrastructurii unor 
baze sportive din spaţiul rural şi 
periurban, instituit prin OG 7/2006 

 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Cancelariei Primului Ministru 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
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ulterioare. Liviu  
Independent

83.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Construire Bază 
Sportivă”,comuna Todireni, judeţul 
Botoşani, cu suma de  496 mii lei 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Cancelariei Primului 
Ministru 
 
Autor:  Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor si Senator CÂMPANU 
Liviu  
Independent 

Proiect finanţat pe OG 7, finanţare 
totală 500 000 din care au fost 
alocaţi doar 4 000 în anul 2008. De 
la Bugetul Local au fost plătite 
lucrări până la această dată în 
valoare de 60 000 ca şi cofinanţare 
la acest proiect 

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

84.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Amenajare Bază 
Sportivă Truşeşti”, localitatea 
Truşeşti, judeţul Botoşani, cu suma 
de 17 229,05 mii lei 

 
Sursa de finanţare 
Bugetul Cancelariei Primului 
Ministru 
 
Autor:  Comisia pentru administratie 

Lucrările se află în desfăşurare 
fiind imposibilă finalizarea lor, 
datorită lipsei fondurilor. 
 

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

publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor si Senator CÂMPANU 
Liviu  
Independent 

85.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Construirea unei 
baze sportive model TIP I”,comuna 
Leorda, judeţul Botoşani, cu suma de 
428,52 mii lei 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Cancelariei Primului 
Ministru 
 
Autor:  Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor si Senator CÂMPANU 
Liviu  
Independent 

Întrucât proiectul este cofinanţat de 
la Bugetul de Stat, suma reprezintă 
contribuţia comunei Leorda. 
 

 
 

 

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

86.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul „Bază Sportivă”, 
localitatea Adăşeni, comuna 
Adăşeni, judeţul Botoşani, cu suma 

Investiţie în curs. 
Stadiu de realizare 5%. 
O.G. nr. 7/2006. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Serviciului de Informaţii Extern 
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e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

de 950 mii lei. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Serviciului de Informaţii 
Extern 
 
Autor:  Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor si Senator CÂMPANU 
Liviu  
Independent

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

87.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul „Amenajare Bază 
Sportivă în sat Lozna”, comuna 
Lozna, judeţul Botoşani, cu suma de 
250 mii lei 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Serviciului de Protecţie şi 
Pază 
 
Autor:  Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor si Senator CÂMPANU 

La nivelul comunei nu există o bază 
sportivă amenajată care să faciliteze 
avansarea echipei locale în diviziile 
superioare. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Serviciului de Protecţie şi Pază 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
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ulterioare. Liviu  
Independent

88.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Sistem de 
canalizare în satele Vîlcelele şi 
Floroaica, judeţul Călăraşi”, 
comuna Vîlcelele, judeţul Călăraşi, 
cu suma de 381 mii lei. 
 
Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Autor:  Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor si Senator NEDELCU 
Vasile  
Grup Parlamentar Mixt 
 

Necesitatea creării reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de locuire în mediul 
rural. 
OBS.: Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural 
instituit prin O.G. 7/ 2006. Stadiul 
curent al decontării – 144 mii lei. 
 

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

89.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “ Modernizare 
baza sportivă, comuna Cuza Vodă, 
judeţul Călăraşi”, comuna Cuza 
Vodă, judeţul Călăraşi, cu suma 
204,5 mii lei. 
 
Sursa de finanţare 

Inexistenţa unei baze sportive în 
această localitate împiedică 
organizarea de competiţii locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi 
precum şi organizarea unor 
evenimente de altă natură. 
OBS.: Programul de dezvoltare a 
infrastructurii unor baze sportive în 
mediul rural prin OG nr. 7/2006 

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

Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

 
Autor:  Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor si Senator NEDELCU 
Vasile  
Grup Parlamentar Mixt 
 

  

90.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Execuţie lucrări 
de drenare la terenul de fotbal din 
comuna Cuza Vodă, judeţul 
Călăraşi”, comuna Cuza Vodă, 
judeţul Călăraşi, cu suma 190,102 
mii lei. 
 
Autor:  Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor si Senator NEDELCU 
Vasile  
Grup Parlamentar Mixt 
 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 

finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie,potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
 

91.  Art.4. – Din taxa pe valoarea Se propune suplimentarea sumei Pentru buna desfăşurare a activităţii Se propune respingerea, întrucât: 
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adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “ Înfiinţare teren 
fotbal în satul Dilga”, comuna Dor 
Mărunt, judeţul Călăraşi, cu suma de 
100 mii lei. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autor:  Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor si Senator NEDELCU 
Vasile  
Grup Parlamentar Mixt 
 

şcolare sportive a elevilor este 
necesară amenajarea unui teren 
şcolar şi dotat corespunzător, care 
să asigure elevilor condiţiile optime 
şi mai ales siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportive. 
 

- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
 

92.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Modernizare 
bază sportivă în comuna Grădiştea, 
judeţul Călăraşi”, comuna Grădiştea, 
judeţul Călăraşi, cu suma 650 mii 
lei. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autor:  Comisia pentru administratie 

Proiectul se află în derulare, pentru 
care a fost încheiat contractul de 
lucrări nr. 3506/10.08.2010, dar 
care a fost reziliat drept de către 
executant prin adresa nr. 
348/28.09.2010, urmând ca în 
perioada imediat următoare să 
reluăm procesul de licitație pentru 
acest obiectiv. 
 

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

publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor si Senator NEDELCU 
Vasile  
Grup Parlamentar Mixt 
 

93.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “ Modernizarea 
bază sportivă în Comuna Roseţi”, 
comuna Roseţi, judeţul Călăraşi, cu 
suma de  204,55 mii lei. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autor:  Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor si Senator NEDELCU 
Vasile  
Grup Parlamentar Mixt 
 

Pentru buna desfășurare a activității 
sportive într-un mod cât mai 
modern și sigur. 
OBS.: OG nr. 7 Programul de 
dezvoltare a infrastructurii unor 
baze sportive în spațiul rural 
aprobat prin Legea 71/2007. Sistat 
lucrări. Notificare 5260/16.10.2009 

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

94.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “ Sala de sport în 

Inexistența unei baze sportive în 
această localitate împiedică 
organizarea de competiții locale, 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
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bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

comuna Roseţi”, comuna Roseţi, 
judeţul Călăraşi, cu suma de 543,4 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autor:  Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor si Senator NEDELCU 
Vasile  
Grup Parlamentar Mixt 
 

concursuri școlare, alte activități 
sportive precum și organizarea de 
evenimente de alte natură. 
OBS.: Program săli de sport.  
Cerere de finanțare nr. 5906 din 
23.07.2007. 
 
 

deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
 

95.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “ Gard stadion 
central”, orașul Călărași, judeţul 
Călăraşi, cu suma de 100 mii lei. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autor:  Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a oamenilor este necesară 
amenajarea unui gard pentru 
stadionul central din oraşul 
Călăraşi, judeţul Călăraşi. 
 
 

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

echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor si Senator NEDELCU 
Vasile  
Grup Parlamentar Mixt 
 

96.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Bază sportivă 
Răzvani”, comuna Lehliu - Gară, 
judeţul Călăraşi, cu suma de 73,5 mii 
lei. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autor:  Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor si Senator NEDELCU 
Vasile  
Grup Parlamentar Mixt 
 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
şcolare sportive a elevilor este 
necesară amenajarea unui teren 
şcolar şi dotat corespunzător, care 
să asigure elevilor condiţiile optime 
şi mai ales siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportive. 
OBS.: Proiectul se derulează prin 
programul de dezvoltare a 
infrastructurii din mediul rural O.G. 
7. 
 
 

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

97.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Amenajare bază 
sportivă în satul Gălățui, comuna 
Alexandru Odobescu”, comuna 
Alexandru Odobescu, judeţul 
Călăraşi, cu suma de 733,238 mii lei. 

Această sumă este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcție, întrerupte datorită 
lipsei resurselor financiare. 
OBS.: Ordonanța 7/2006 
Valoarea totală decontată către 
constructor la data de 31.10.2010 – 

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

 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autor:  Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor si Senator NEDELCU 
Vasile  
Grup Parlamentar Mixt 
 

218,8 mii lei 
Valoare facturi emise de 
constructor și nedecontate sau a 
unor sit.de lucrări prestate și 
nefacturate – 50 mii lei 
Termenul de finalizare a 
contractului de execuție – 
19.07.2011. 
 
 

atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
 

98.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Construcție 
stadion comunal”, comuna Sărulești, 
judeţul Călăraşi, cu suma de 151 mii 
lei. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Autor:  Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor si Senator NEDELCU 

Această sumă este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie, întreruptă datorită 
lipsei resurselor financiare. 
Obs.: Continuare obiectiv de 
investiție OG7/2006 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
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ulterioare. Vasile  
Grup Parlamentar Mixt 
 

99.  Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Alimentare cu 
apă în comuna Frăsinet, judeţul 
Călăraşi”, comuna Frăsinet, judeţul 
Călăraşi, cu suma 3.418,712 mii  lei. 
 
Autor:  Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor si Senator NEDELCU 
Vasile  
Grup Parlamentar Mixt 
 

Investiţie în derulare – O.G. nr. 
7/2006 
Necesitatea creării reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de locuire în mediul 
rural. 
 
Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

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

100. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Alimentare cu 
apă în comuna Frăsinet, judeţul 
Călăraşi”, comuna Frăsinet, judeţul 
Călăraşi, cu suma 3.418,712 mii  lei. 
 
Autor:  Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 

Investiţie în derulare – O.G. nr. 
7/2006 
Necesitatea creării reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de locuire în mediul 
rural. 
 
Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
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potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor si Senator NEDELCU 
Vasile  
Grup Parlamentar Mixt 
 

101 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Canalizarea 
apelor menajere şi epurarea acestora 
pentru localităţile Densuş, Hatagel, 
Pesteana, Pestenita », comuna 
Densuş, cu suma de 400 mii lei Ron 
 
Sursa de finanţare: Sursa de 
finanţare: Bugetul Secretariatului 
General al Guvernului, Anexa 3/ 
13 /02 Cap 5001, gr 56, art. 04 
„Sprijinirea organizaţiilor 
aparţinând minorităţilor naţionale 
altele decât cele care primesc 
subvenţii de la bugetul de stat” 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 

Necesitatea creării reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de  locuire în mediul 
rural. De menţionat faptul că 
proiectul este realizat in proporţie 
de 89%. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
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Dan Radu Ruşanu, senator PNL 
Bogdan Radu Tîmpău, deputat 
PNL

102 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă suma 
de 435 mii lei pentru obiectivul 
Amenajare baza sportivă sat 
Goleşti, oraş Ştefăneşti, jud. 
Argeş” 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
deputat PNL  Andrei Gerea, deputat 
PNL Daniel Chiţoiu, deputat PNL 
Mihai Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horea Uioreanu, deputat PNL 
Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

103 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă suma 

Cofinanţare 25% pentru continuare 
obiectiv de investiţii 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii unor baze sportive 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
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e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

de 125 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare bază 
sportivă în comuna Drăganu, sat 
Drăganu-Olteni, jud. Argeş” 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
deputat PNL  Andrei Gerea, deputat 
PNL Daniel Chiţoiu, deputat PNL 
Mihai Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horea Uioreanu, deputat PNL 
Eugen Nicolăescu 
 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

din spaţiul rural eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

104 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Lucrare de proiectare 
şi execuţie Pod Drăganu-Băceşti şi 
drum comunal adiacent, comuna 
Drăganu, jud. Argeş” 
 

Continuare obiectiv de investiţie Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
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eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL  Andrei Gerea, deputat 
PNL Daniel Chiţoiu, deputat PNL 
Mihai Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horea Uioreanu, deputat PNL 
Eugen Nicolăescu 
 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

105 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 950 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului “Construcţie pod peste 
pârâul Muereasca în cătunul 
Lunca Steleşt”, comuna 
Muereasca, judeţul Vâlcea” 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
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infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

106 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 498 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Modernizare bază 
sportivă” comuna Muereasca, 
judeţul Vâlcea” 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 

Obiectiv nou de investiţie cu 
impact social 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 102 -

Camera Deputatilor si Senat   oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului.

107 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 300 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Finalizare lucrări de 
canalizare şi epurare ape 
menajere”,  comuna Boişoara, 
judeţul Vâlcea „ 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

108 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
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milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 25,000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Finalizare lucrări de 
canalizare şi epurare ape menajere 
în comuna Frânceşti, judeţul 
Vâlcea” 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

109 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 16,000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Extindere reţea de 
canalizare în satele Izvoru Rece, 
Mariţa, Cerna, Coşut”, în comuna 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
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se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Vaideeni, judeţul Vâlcea” 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

110 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 700 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Bază sportivă 
multifuncţională tip II în sat 
Olteanca, comuna Glăvile, judeţul 
Vâlcea” 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
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cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului.

111 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 700 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Punte pietonală peste 
râul Olăneşti, Vlădeşti – centru, 
comuna Vlădeşti, judeţul Vâlcea” 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
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funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

112 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Realizarea unui pod 
peste râul Olăneşti, comuna 
Păuşeşti Măglaşi, judeţul Vâlcea „ 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

113 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 

Obiectiv nou de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
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e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

de 7000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Realizarea unei baze 
sportive în comuna Păuşeşti 
Măglaşi, judeţul Vâlcea” 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

în acest spaţiu. 
 

eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

114 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 400.000 mii lei,  pentru 
finanţarea obiectivului 
Modernizare bază sportivă 
comuna Orleşti, judeţul Vâlcea” 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
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potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului.

115 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 800.000 mii lei,  pentru 
finanţarea obiectivului Alimentare 
cu apă şi canalizare în satele 
Romaneşti, Pleşeşti, Roşiile, 
Hotăroaia, com. Roşiile, judeţul 
Vâlcea” 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
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ulterioare. Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

116 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Alimentare apă, com. 
Tetoiu judeţul Vâlcea” 
 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
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Guvernului. 
117 Art.4. – Din taxa pe valoarea 

adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Canalizare Olari, oraş 
Horezu judeţul Vâlcea” 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

118 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 200 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare Bază 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 111 -

finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Sportivă, com. Tomşani judeţul 
Vâlcea” 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului.

119 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 100 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie pod DC 
Treapt Horezu peste Luncavăţ, 
com Măldăreşti judeţul Vâlcea” 
 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
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Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

120 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 25000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Alimentare cu apă, 
canalizare – proiect aprobat – 
Mădulari judeţul Vâlcea” 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
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Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

121 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 6000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Bază Sportivă (teren 
fotbal) Mădulari judeţul Vâlcea” 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

122 Art.4. – Din taxa pe valoarea Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea Obiectiv nou de investiţii Se propune respingerea, întrucât:  
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adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 12000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie pod 
Cîrstăneşti, Oteşani judeţul 
Vâlcea” 
 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului.

123 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 528,585 mii lei,  pentru 
finanţarea obiectivului Construire 
Bază Sportivă cu teren de fotbal 
com. N. Bălcescu judeţul Vâlcea” 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
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baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

124 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie pod peste 
râul Lotru, Brezoi judeţul Vâlcea” 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 116 -

sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

125 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Bază Sportivă 
multifuncţională, com. Alunu, jud. 
Valcea” 
 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
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Camera Deputatilor si Senat   aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

126 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 350 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Construire Bază 
Sportivă, com.Pietrari judeţul 
Vâlcea” 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

127 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
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bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 300 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Poduri, podeţe, com. 
Perişani judeţul Vâlcea” 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

128 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 600 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului lucrări bază sportivă, 
com.Perişani,  judeţul Vâlcea” 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
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eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

129 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 200 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie punte 
peste Cerna, sat Becşani, 
com.Valea Mare judeţul Vâlcea” 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 

Obiectiv de investiţii nou, cu mare 
impact social 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
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Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

130 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

 Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„ Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 800 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie stadion, 
com.Valea Mare judeţul Vâlcea” 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
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Secretariatului General al 
Guvernului. 

131 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Extindere apă 
canalizare, com.Valea Mare  
judeţul Vâlcea” 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

132 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4000 mii lei,  pentru finanţarea 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
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e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

obiectivului Pod deschidere 10 m 
Poenari – Mecea – Zătreni, 
com.Ghioroiu judeţul Vâlcea” 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   
 

 Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

133 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Extindere apă 
canalizare, com. Fârtăţeşti judeţul 
Vâlcea” 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
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nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

134 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Lucrări de extindere 
apă şi canalizare în comuna 
Lădeşti, judeţul Vâlcea” 
 
 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
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Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

135 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 200 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie teren de 
fotbal, com.Laloşu judeţul Vâlcea” 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 
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136 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 5110,46 mii lei,  pentru 
finanţarea obiectivului Canalizare 
şi epurare ape menajere, com. 
Titeşti judeţul Vâlcea” 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

137 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 47 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie Bază 
Sportivă, com. Mitrofani judeţul 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
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dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Vâlcea” 
 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

138 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 11 mii  lei pentru finanţarea 
obiectivului Ord. 7 podeţe şi punţi, 
com. Galicea” 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
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infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

139 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1600 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Amenajare podeţe şi 
rigole, oraş Băbeni judeţul Vâlcea”
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
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oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului.

140 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 470 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Teren sport , com. 
Budeşti judeţul Vâlcea” 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

141 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
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milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Amenajare drumuri şi 
podeţe, com. Creţeni judeţul 
Vâlcea” 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   
 

imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

142 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Punte peste râul 
Pesceana, com. Creţeni  judeţul 
Vâlcea” 
 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
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se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

143 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă  suma  
mii  de 4500 mii lei,  pentru 
finanţarea obiectivului Contrucţie 
teren sport, com. Dragoeşti judeţul 
Vâlcea” 
 
 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
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cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului.

144 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 950 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului “Construcţie pod peste 
pârâul Muereasca în cătunul Lunca 
Steleşt”, comuna Muereasca, judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: : Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
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funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

145 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 498 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Modernizare bază 
sportivă” comuna Muereasca, judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv nou de investiţie cu 
impact social 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

146 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 300 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Finalizare lucrări de 
canalizare şi epurare ape menajere”,  

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 



 
 
Nr. 
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e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

comuna Boişoara, judeţul Vâlcea  
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

în acest spaţiu. 
 

eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

147 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 25,000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Finalizare lucrări de 
canalizare şi epurare ape menajere în 
comuna Frânceşti, judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
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potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului.

148 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 14,000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Pod beton armat în 
zona Mihăileşti”, comuna Frânceşti, 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
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ulterioare. Camera Deputatilor si Senat   nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

149 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 16,000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Extindere reţea de 
canalizare în satele Izvoru Rece, 
Mariţa, Cerna, Coşut”, în comuna 
Vaideeni, judeţul Vâlcea 
 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
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Guvernului. 
150 Art.4. – Din taxa pe valoarea 

adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 700 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Bază sportivă 
multifuncţională tip II în sat 
Olteanca, comuna Glăvile, judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

151 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 700 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Punte pietonală peste 
râul Olăneşti, Vlădeşti – centru, 
comuna Vlădeşti, judeţul Vâlcea 
 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
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finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
 

art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului.

152 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Realizarea unui pod 
peste râul Olăneşti, comuna Păuşeşti 
Măglaşi, judeţul Vâlcea  
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
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Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

153 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 7000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Realizarea unei baze 
sportive în comuna Păuşeşti Măglaşi, 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
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Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

154 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 400.000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare bază 
sportivă comuna Orleşti, judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

155 Art.4. – Din taxa pe valoarea Din suma prevăzută se alocă  suma Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea, întrucât:  
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adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

de 800.000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Alimentare cu apă şi 
canalizare în satele Romaneşti, 
Pleşeşti, Roşiile, Hotăroaia, com. 
Roşiile, judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului.

156 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Alimentare apă, com. 
Tetoiu judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 141 -

baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

157 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Canalizare Olari, oraş 
Horezu judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
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sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

158 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 200 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare Bază 
Sportivă, com. Tomşani judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
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aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

159. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 100 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie pod DC 
Treapt Horezu peste Luncavăţ, com 
Măldăreşti judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

160 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 25000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Alimentare cu apă, 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
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bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

canalizare – proiect aprobat – 
Mădulari judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

161. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 6000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Bază Sportivă (teren 
fotbal) Mădulari judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
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eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

162. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 12000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie pod 
Cîrstăneşti, Oteşani judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
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Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Camera Deputatilor si Senat   Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

163. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 528,585 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Construire Bază 
Sportivă cu teren de fotbal com. N. 
Bălcescu judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
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Secretariatului General al 
Guvernului. 

164. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie pod peste 
râul Lotru, Brezoi judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

165. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Introducere reţea de 
alimentare cu apă şi canalizare în 
cartierul Copăcelu, municipiul 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
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e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Râmnicu Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

 Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

166. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Bază Sportivă 
multifuncţională, com. Alunu 
 
 Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
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nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

167. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 350 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Construire Bază 
Sportivă, com.Pietrari judeţul Vâlcea 
 
 Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
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beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

168.
 

Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 300 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Poduri, podeţe, com. 
Perişani judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 
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169. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 600 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului lucrări bază sportivă, 
com.Perişani,  judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

170. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 200 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie punte peste 
Cerna, sat Becşani, com.Valea Mare 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru administratie 

Obiectiv de investiţii nou, cu mare 
impact social 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
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dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

171. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 

  Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 800 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie stadion, 
com.Valea Mare judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
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infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

172. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Extindere apă 
canalizare, com.Valea Mare  judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
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oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului.

173. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Pod deschidere 10 m 
Poenari – Mecea – Zătreni, 
com.Ghioroiu judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

174. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4000 mii lei,  pentru finanţarea 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
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milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

obiectivului Extindere apă 
canalizare, com. Fârtăţeşti judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

175. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Lucrări de extindere apă 
şi canalizare în comuna Lădeşti, 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
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se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

 dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

176. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 200 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie teren de 
fotbal, com.Laloşu judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
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cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului.

177. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 5110,46 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Canalizare şi epurare 
ape menajere, com. Titeşti judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
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funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

178. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 47 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie Bază 
Sportivă, com. Mitrofani judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

179. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 11 mii  lei pentru finanţarea 
obiectivului Ord. 7 podeţe şi punţi, 
com. Galicea 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
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e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

 
 Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

în acest spaţiu eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

180. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1600 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Amenajare podeţe şi 
rigole, oraş Băbeni judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
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potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului.

181. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 470 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Teren sport , com. 
Budeşti judeţul Vâlcea 
 
 Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
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ulterioare. nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

182. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Amenajare drumuri şi 
podeţe, com. Creţeni judeţul Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
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Guvernului. 
183. Art.4. – Din taxa pe valoarea 

adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Punte peste râul 
Pesceana, com. Creţeni  judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

184. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
mii  de 4500 mii lei,  pentru 
finanţarea obiectivului Contrucţie 
teren sport, com. Dragoeşti judeţul 
Vâlcea 
 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
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finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului.

185 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă suma 
de   1100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construire Pod peste 
raul Hamangia, Sat Panduru, 
Comuna Baia  Judet: Tulcea” 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
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Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 
 
 
 

nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

186 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă suma 
de   502 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construire Baza 
Sportiva multifunctionala tip.2, 
Comuna Casimcea,  Judet: Tulcea
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
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Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

187 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă suma 
de   300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare sistem 
alimentare cu apa, Sat. Razboieni, 
Comuna Casimcea,  Judet: 
Tulcea” 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 
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188 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă suma 
de   2013,80 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Reabilitare 
si extindere alimentare cu apa 
potabila, Sat. Mircea Voda si G-ral 
Praporgescu, Comuna Cerna,  
Judet: Tulcea” 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Continuare obiectiv de investitie 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 
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189 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă suma 
de   474,21 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Infiintare Baza 
Sportiva multifunctionala tip.1, 
Comuna Cerna,  Judet: Tulcea” 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Continuare obiectiv de investitie 
 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

190 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă suma 
de   1500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Retea de canalizare si 
statie de epurare, Comuna 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Suma reprezentand finalizarea 
lucrarii de investitie realizata prin 
OUG.7/2006 in procent de 80% 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
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dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Turcoaia,  Judet: Tulcea” 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

191 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă suma 
de   525 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare Baza 
sportiva (teren fotbal), Comuna 
Mihail Kogalniceanu,  Judet: 
Tulcea” 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Continuare obiectiv de investitie 
 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
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infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

192 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă suma 
de   100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Amenajare baza 
Sportiva, Comuna Mahmudia,  
Judet: Tulcea” 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Proiect depus si aprobat, poz. 680 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
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Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului.

193 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă suma 
de   1100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Canalizare apa 
menajera in sistem centralizat si 
statie de tratare ape uzate, 
Comuna Mahmudia,  Judet: 
Tulcea” 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Obiectiv de investitie in continuare 
cu finalizare achiztia statiei de 
epurare 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

194 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
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milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

 
„Din suma prevăzută se alocă suma 
de   685,834 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Baza 
sportiva, Comuna Chilia Veche,  
Judet: Tulcea” 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

mentionat 
Continuare obiectiv de investitie 
 

proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

195 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă suma 
de   200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare Baza 
Sportiva, Comuna Horia,  Judet: 
Tulcea” 
 

Lucrarea este inceputa si trebuie 
finalizata 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
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se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

196 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă suma 
de 8926 mii lei pentru construire 
pod peste râul Târnava Mică, 
municipiul Târnăveni, Judeţul 
Mureş.” 
 
Autorii: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 

Expiră garanţia de utilizare a 
podului existent. 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
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cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

 
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

197 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă suma 
de 4454 mii lei pentru alimentare cu 
apă satul Bobohalma, municipiul 
Târnăveni, Judeţul Mureş.” 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 

Lucrare finanţată pe OG 7/2006, 
pentru care s-au alocat în anul 2010 
- 504 mii lei. 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
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deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

198 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Din suma prevăzută se alocă suma 
de 499 mii lei pentru construire 
baze sportivă în localitatea Cipău, 
Iernut, Judeţul Mureş.” 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Contract de execuţie. Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

199 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 

Valoare proiect 3.980.000 
lei(finanţare OG.7)  
Început proiect 2007 august

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
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bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

„Se alocă suma de 1005 mii lei 
pentru reţea de canalizare şi staţie 
de epurare pentru oraşul Sărmaşu,  
judeţul Mureş.” 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Termen de finalizare 2008 
decembrie 
Diferenţa de plată 305.000 lei de la 
bugetul de stat + 700.000 lei lucrări 
suplimentare 
Stadiul fizic  95% şi stadiul valoric 
80% 

anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

200 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Se alocă suma de 1592 mii lei 
pentru reabilitare bază sportivă în  
oraşul Sărmaşu,  judeţul Mureş.” 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 

Proiect depus la Cancelaria 
Primului Ministru prin programul 
Naţional de reabilitare 
baze sportive (OG.7) 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
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eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

201 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Se alocă suma de 394 mii lei pentru 
modernizare bază sportivă în  
oraşul Sovata,  judeţul Mureş.” 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  

Realizarea lucrărilor propuse în 
proiect. 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
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Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

202 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Se alocă suma de 520 mii lei pentru 
construcţie pod peste pârâul 
Comlod,  judeţul Mureş.” 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

Se urmareste scoaterea din izolare a 
satelor apartinatoare. Comlodul are 
potential mare de inundatie. 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
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PNL Secretariatului General al 
Guvernului. 

203 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Se alocă suma de 1066 mii lei 
pentru introducerea apei potebile 
în comuna Bichiş,  judeţul Mureş” 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Proiect în derulare. Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

204 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Se alocă suma de 950 mii lei pentru 
modernizare bază sportivă, 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
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e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

localitatea Breaza,  judeţul 
Mureş.” 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

205 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Se alocă suma de 150 mii lei pentru 
construire 3 poduri peste râul 
Agriş, localitatea Breaza,  judeţul 
Mureş” 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 

Important pentru comunitatea 
locală 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
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nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

206 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Se alocă suma de 146 mii lei pentru 
construire teren de sport 
multifuncţional în comuna 
Corunca,  judeţul Mureş.” 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 

Lucrare în curs de execuţie finanţat 
prin programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural. 
Stadiul fizic de realizare: 40% 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
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PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

207 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Se alocă suma de 200 mii lei pentru 
construire teren de sport Şcoala 
Generală Crăieşti,  judeţul 
Mureş”. 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 
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208 Art.4. – Din taxa pe valoarea 

adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune la art. 4 lit e) urmatoarea 
modificare 
 
„Se alocă suma de 435 mii lei pentru 
construire bază sportivă localitate 
Gh. Doja,  judeţul Mureş.” 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

209 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 

Se alocă suma de 620 mii lei pentru 
alimentarea cu apă a localităţilor 
Glăjărie, Larga, Fundoaia, comuna 
Gurghiu,  judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori: Comisia pentru 

Lucrare începută în anul 2007, prin 
OG 7/2006realizată în proporţie de 
80% şi sistată din lipsa de finanţare 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
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finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului.

210 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 

Se alocă suma de 485 mii lei pentru 
construire bază sportivă tip I, 
comuna Iclănzel,  judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Dobre Ciprian 

Proiect aprobat pe OG 7/2006. Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
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Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

211 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se alocă suma de 3017 mii lei pentru 
extinderea şi modernizarea 
sistemului de alimentare cu apă 
potabilă, construcţia sistemului de 
canalizare şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate din satele din comuna 
Mihăieşul de Câmpie,  judeţul 
Mureş. 
 
Iniţiatori: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 

Proiect derulat pe OG 7/2006, 
executat în proporţie de 21%. 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
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PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

212 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se alocă suma de 420 mii lei pentru 
construire pod de beton armat, 
comuna Ogra,  judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lipsa parapeţilor de la pod poate să 
conducă la producerea unor 
accidente sau chiar catastrofe de 
circulaţie. 
Degradarea în ritm ridicat a 
lucrărilor executate 
Lucrare realizată conform OG 
7/2006. 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 
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213 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se alocă suma de 600 mii lei pentru 
construire bază sportivă comuna 
Nadeş,  judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

214 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 

Se alocă suma de 1517 mii lei pentru 
alimentare cu apă potabilă, comuna 
Răstolniţa  judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 

Proiect finanţat pe OG 7/2006. Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
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dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

215 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 

Se alocă suma de 791 mii lei pentru 
modernizare bază sportivă, comuna 
Zău de Câmpie,  judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
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infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

216 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
2600 mii lei pentru finantarea 
obiectivului pod peste paraul Provita, 
comuna Magureni, jud. Prahova 
 
Autori: Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
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Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului.

217 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
263 mii lei pentru finantarea 
obiectivului construire pod peste 
paraul Sarata in punctul Varari, 
comuna Telega, jud. Prahova 
 
Autori: Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

218 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  

Din suma prevazuta se aloca suma de 
100 mii lei pentru modernizare si 

Continuarea investitiei cu PF 
12.2009, lipsa finantare 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 190 -

milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

extindere alimentare cu apa comuna 
Scorteni, jud. Prahova 
Autori: Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

219 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
150 mii lei pentru finantarea 
obiectivului imbunatatirea 
alimentarii cu apa in sat Mislea, 
comuna Scorteni, jud. Prahova 
 
Autori:  Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 

Continuarea investitiei cu PF 
03.2011 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
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se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

220 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
222 mii lei pentru finantarea 
obiectivului Baza sportiva tip II in 
comuna Cocorastii Mislii, jud. 
Prahova 
Autori: 
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
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cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului.

221 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
500 mii lei pentru reabilitare pod 
D7/215 sat Bordenii Mari, comuna 
Scorteni, jud. Prahova 
Autori: 
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
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funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

222 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
1500 mii lei pentru reabilitare pod 
peste paraul Dambu, Baicoi, jud. 
Prahova 
Autori:  
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

223 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul  «finalizare 
canalizare in comuna Bucov», cu 

Îmbunătăţirea conditilor de trai 
 
Sursa financiară: Bugetul SGG, 
anexa 3/13/02, cap 5001, gr 56, art4 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
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e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

suma de 700.000 lei.  
 
Autor: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 

 
Grup Parlamentar PNL Senat, 

sen. Teodor Meleşcanu 

sprijinirea org. Cetatenilor 
apartinind minoritatilor altele decat 
cele care primesc subventie de la 
bugetul de stat.  

eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

224. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « infiintare 
canalizare ape epurate », comuna 
Berceni, cu suma de 10.000.000 lei 

 
Autor: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  

Creşterea şi îmbunătăţirea calităţii 
vieţii in mediul rural 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Autoritatii Electorale Permanente 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
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potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 

 
Grup Parlamentar PNL Senat, 

sen. Teodor Meleşcanu 

rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului.

225. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « infiintare retea 
canalizare» , comuna Gornet Cricov, 
cu suma de 4.600.000 lei 
 
Autor: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 

 
 

Grup Parlamentar PNL Senat, 
sen. Teodor Meleşcanu 

Îmbunătăţirea conditiilor de viata.  
 
Sursa financiară: Autoritatii 
Electorale Permanente 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
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ulterioare. nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

226. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « Canalizare si 
statie epurare», comuna Baltesti cu 
suma de 250.000 lei.  
 
Autor: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 

 
 

Grup Parlamentar PNL Senat, 
sen. Teodor Meleşcanu 

Îmbunătăţirea conditiilor de trai in 
mediul rural 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Autoritatii Electorale Permanente 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
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Guvernului. 
227. Art.4. – Din taxa pe valoarea 

adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « Amenajare zid 
pentru sprijin drum comunal »,  
pentru com. Lapos, cu suma de 
78.000 lei 
 
Autor: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 

 
 

Grup Parlamentar PNL Senat, 
sen. Teodor Meleşcanu 

Refacerea drumurilor afectate de 
calamitati 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

228. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « Punte pietonala 
acces sat Glod »,  pentru com. Lapos, 
cu suma de 92.000 lei 

 

Refacerea drumurilor afectate de 
calamitati 
Sursa financiară: Bugetul 
Autoritatii Electorale Permanente 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 198 -

finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Autor: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 

 
 

Grup Parlamentar PNL Senat, 
sen. Teodor Meleşcanu 

art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului.

229. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « Camin cultural, 
sat Palanca, comuna Rafov, cu suma 
de 700.000 lei.  

 
Autor: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 

Cresterea mediului cultural  
 
 
 
Sursa de finanţare: Autoritatii 
Electorale Permanente 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
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Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

 
 

Grup Parlamentar PNL Senat, 
sen. Teodor Meleşcanu 

nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

230. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « Canalizare si 
statie epurare», comuna Rafov cu 
suma de 1.000.000 lei.  

 
Autor: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 

 
 

Grup Parlamentar PNL Senat, 
sen. Teodor Meleşcanu 

Îmbunătăţirea conditiilor de trai in 
mediul rural 
Sursa financiară: Bugetul SGG, 
anexa 3/13/02, cap 5001, gr 56, art4 
sprijinirea org. Cetatenilor 
apartinind minoritatilor altele decat 
cele care primesc subventie de la 
bugetul de stat.  

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
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Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

231. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « Pod pietonal raul 
Tisa »,  pentru com. Sangeru cu 
suma de 200.000 lei 

 
Autor: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 

 
 

Grup Parlamentar PNL Senat, 
sen. Teodor Meleşcanu 

Refacerea drumurilor afectate de 
calamitati 
Sursa financiară: Bugetul SGG, 
anexa 3/13/02, cap 5001, gr 56, art4 
sprijinirea org. Cetatenilor 
apartinind minoritatilor altele decat 
cele care primesc subventie de la 
bugetul de stat. 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

232. Art.4. – Din taxa pe valoarea Se propune suplimentarea sumei Îmbunătăţirea conditiilor de trai in Se propune respingerea, întrucât:  
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adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « Canalizare si 
statie epurare», comuna Filipestii de 
Targ cu suma de 8.000.000 lei.  
 

 
Autor: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 

 
 

Grup Parlamentar PNL Senat, 
sen. Teodor Meleşcanu 

mediul rural 
 
 
 
 
Sursa financiară: Fondul de rezerva 
aflat la dispozitia Guvernului l  

- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului.

233. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « Reabilitare 
camine culturale»,  pentru sat. Gura 
Vitioarei si Bughea de Jos»,  com. 
Gura Vitioarei,  cu suma de 400.000 
lei 
 

Necesitatea desfăşurării activităţii 
culturale în mediul rural 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Autoritatii Electorale Permanente 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
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baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Autor: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 

 
 

Grup Parlamentar PNL Senat, 
sen. Teodor Meleşcanu 

instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

234. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « Modernizare si 
extindere retea canalizare si apa», 
comuna Drajna cu suma de 
5.000.000 lei.  

 
Autor: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 

 

Îmbunătăţirea conditiilor de trai in 
mediul rural 
 
 
Sursa financiară: Bugetul  
Bugetul Autoritatii Electorale 
Permanente 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
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sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

 
Grup Parlamentar PNL Senat, 
sen. Teodor Meleşcanu 

sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

235. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « punte pietonala - 
zona Pantesti »,  pentru com. Drajna, 
cu suma de 50.000 lei 

 
Autor: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 

 
 

Grup Parlamentar PNL Senat, 
sen. Teodor Meleşcanu 

Refacerea drumurilor afectate de 
calamitati 
Sursa financiară: Bugetul SGG, 
anexa 3/13/02, cap 5001, gr 56, art4 
sprijinirea org. Cetatenilor 
apartinind minoritarilor altele decât 
cele care primesc subvenţie de la 
bugetul de stat. 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
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aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

236. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « Canalizare pentru 
satele Drajna de Sus si Ogretin», 
comuna Drajna cu suma de 920.000 
lei.  
Autor: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 

 
 

Grup Parlamentar PNL Senat, 
sen. Teodor Meleşcanu 

Îmbunătăţirea conditiilor de trai in 
mediul rural 
 
Sursa financiară: Bugetul  
Bugetul Autoritatii Electorale 
Permanente 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

237. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « punte pietonala - 

Refacerea drumurilor afectate de 
calamitati 
Sursa financiară: Bugetul SGG, 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
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bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

zona Voinari»,  pentru com. Drajna, 
cu suma de 200.000 lei 

 
Autor: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 

 
 

Grup Parlamentar PNL Senat, 
sen. Teodor Meleşcanu 

anexa 3/13/02, cap 5001, gr 56, art4 
sprijinirea org. Cetatenilor 
apartinind minoritarilor altele decât 
cele care primesc subvenţie de la 
bugetul de stat. 

anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

238. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « Reabilitare camin 
cultural»,  pentru sat. Cioceni, com. 
Albesti Paleologu,  cu suma de 
150.000 lei 

 
Autor: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 

Necesitatea desfăşurării activităţii 
culturale în mediul rural 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Autoritatii Electorale Permanente 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
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eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 

 
 

Grup Parlamentar PNL Senat, 
sen. Teodor Meleşcanu 

unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

239. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « Reabilitare camin 
cultural»,  pentru sat. Vadul Parului,  
com. Albesti Paleologu,  cu suma de 
200.000 lei 
 
Autor: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 

 
 

Grup Parlamentar PNL Senat, 

Necesitatea desfăşurării activităţii 
culturale în mediul rural 
 
Sursa financiară: Bugetul 
Autoritatii Electorale Permanente 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
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Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

sen. Teodor Meleşcanu Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

240 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă 700 mii 
lei pentru Baza sportivă tip B  
comuna Bogdan Vodă, Jud 
Maramureş 
 
Autori:  Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PNL Pavel Horj  
Deputat PNL Vasile Berci 
 Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
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Secretariatului General al 
Guvernului. 

241 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă 800 mii 
lei pentru Pod peste râul Iza, comuna 
Bogdan Vodă,  Jud Maramureş  
Autori:  
Deputat PNL Pavel Horj  
Deputat PNL Vasile Berci 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

242 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 

Prevederea în Buget a sumei de  847 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Reabilitare baza sportiva” din 
comuna Batoş,  sat Dedrad, jud. 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
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e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Mureş  
 
Autori:  Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
 
Senator dr. Corneliu Grosu 
Grup parlamentar independenţi 
UNPR 

comunităţii locale Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

243. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 

Prevederea în Buget a sumei de  
3.730 mii lei reprezentând investiţiei 
în continuare la obiectivul:  
“Alimentare cu apã potabilã a satelor 
Dedrad, Goreni şi Batoş” 
din comuna Batoş,  jud. Mureş 

 
Autori:  Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2009 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
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nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
 
Senator dr. Corneliu Grosu 
Grup parlamentar independenţi 
UNPR 

completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

244. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Prevederea în Buget a sumei de 
3.528 mii lei reprezentând investiţiei 
în continuare la obiectivul:  
“ Reţea de alimentare cu apă potabilă 
în localitatea Băla” 
din comuna Băla,  jud. Mureş 

 
Autori:  Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
 
Senator dr. Corneliu Grosu 
Grup parlamentar independenţi 
UNPR

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2009 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
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beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

245. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Prevederea în Buget a sumei de  425 
mii lei reprezentând investiţiei nouă  
la obiectivul: “Alimentare cu apã 
potabilã a localităţilor Milăşel şi 
Lefaia” din comuna Crăieşti,  jud. 
Mureş 

 
Autori:  Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
 
Senator dr. Corneliu Grosu 
Grup parlamentar independenţi 
UNPR 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 212 -

246. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Prevederea în Buget a sumei de  620 
mii lei reprezentând investiţiei nouă  
la obiectivul:  
“Alimentare cu apã potabilã a 
localităţilor Glăjărie, Larga, 
Fundoaia şi Caşva” 
din comuna Gurghiu,  jud. Mureş 

 
Autori:  Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
 
Senator dr. Corneliu Grosu 
Grup parlamentar independenţi 
UNPR 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale – Lucrarea 
începută în anul 2007, realizată în 
proporţie de 80 % şi sistata din 
lipsă de fianţare din această sursă. 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

247. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 

Prevederea în Buget a sumei de 
3.189 mii lei reprezentând investiţiei 
în continuare la obiectivul: “ Lucrări 
de  canalizare Ideciu de Jos – Ideciu 
de Sus ” din comuna Ideciu de Jos, 
jud. Mureş 

 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2009 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
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dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Autori:  Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
 
Senator dr. Corneliu Grosu 
Grup parlamentar independenţi 
UNPR 

realizat în proporţie de 22% şi sistat 
din lipsă de finanţare 

Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

248. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 

Prevederea în Buget a sumei de 
2.166 mii lei reprezentând investiţiei 
în continuare la obiectivul:  
“ Construcţie alimentare cu apă şi 
staţie de epurare în localitatea 
Sîmpetru de Cîmpie ” 
din comuna  Sîmpetru de Cîmpie ,  
jud. Mureş 
Autori:  Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2009  

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
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infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Deputatilor 
 
 
Senator dr. Corneliu Grosu 
Grup parlamentar independenţi 
UNPR 

- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

249. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Prevederea în Buget a sumei de 
1.100 mii lei reprezentând investiţiei 
în continuare la obiectivul:  
“ Construcţie alimentare cu apă şi 
staţie de epurare în localitatea 
Sărmaşu ” 
din comuna   Sărmaşu,  jud. Mureş 

 
Autori:  Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
 
Senator dr. Corneliu Grosu 
Grup parlamentar independenţi 
UNPR 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2009  

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
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oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului.

250. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Prevederea în Buget a sumei de 619 
mii lei reprezentând investiţiei noi la 
obiectivul:  
“ Construcţie bază de sport în 
localitatea Sîmpetru de Cîmpie ” 
din comuna  Sîmpetru de Cîmpie ,  
jud. Mureş 

 
Autori:  Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
 
Senator dr. Corneliu Grosu 
Grup parlamentar independenţi 
UNPR 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

251. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  

Prevederea în Buget a sumei de 
2.500 mii lei reprezentând investiţiei 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 216 -

milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

în continuare la obiectivul:  
“ Reţea canalizare apă menajeră şi 
staţie de epurare în localitatea 
Iclănzel” 
din comuna Iclănzel,  jud. Mureş 

 
Autori:  Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
 
Senator dr. Corneliu Grosu 
Grup parlamentar independenţi 
UNPR 

datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2009, 
realizat 10% 

proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

252. Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 

Prevederea în Buget a sumei de 100 
mii lei reprezentând investiţiei în 
continuare la obiectivul:  
“ Construcţie bază sportivă, tip I” 
din comuna Iclănzel,  jud. Mureş 

 
Autori:  Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2009 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
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se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
 
Senator dr. Corneliu Grosu 
Grup parlamentar independenţi 
UNPR 

dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

253 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Alimentare cu apă a 
comunei Bragadiru, jud. Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,   
 

Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
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cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  

lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului.

254 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
542,15 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Stadion comunal, 
Comuna Buzescu, jud. Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară, 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL 

Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
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funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

255 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2000 mii lei pentru construire teren 
fotbal din comuna Chiscani, judeţul 
Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Diana Tuşa, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

256 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
700 mii lei pentru realizare bază 
sportivă, proiect legibil din 2008 şi 
derulat pe OG7/2006, în comuna 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
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e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Scorţaru Nou, judeţul Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Diana Tuşa, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

 
 

eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

257 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
800 mii lei pentru construirea unui 
stadion în comuna Siliştea, judeţul 
Brăila. 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
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potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Deputatilor 
 
deputat PNL Diana Tuşa, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului.

258 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4101 mii RON pentru construcţie 
pod peste Valea Mitii din judeţul 
Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Mirel Taloş, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
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ulterioare. Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

259 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
773 mii RON pentru construcţie pod 
peste Valea Sarmas din judeţul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Mirel Taloş, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
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Guvernului. 
260 Art.4. – Din taxa pe valoarea 

adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1579 mii RON pentru construcţie 
pod peste santul de garda D-va Nord 
din judeţul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Mirel Taloş, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

261 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1147 mii RON pentru construcţie 
poduri peste Valea Agrijului şi 
Pârâul Lupuleţ în satele Buciumi şi 
Bodia, comuna Buciumi, judeţul 
Sălaj. 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
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finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Mirel Taloş, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului.

262 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
7000 mii lei pentru reabilitarea Bazei 
sportive din comuna Ileanda, judeţul 
Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 

Inexistenţa unei baze sportive în 
această localitate împiedică 
organizarea de competiţii locale, 
concursuri şcolare, alte activităţi 
sportive precum şi organizarea unor 
evenimente de altă natură. 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
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Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

deputat PNL Mirel Taloş, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

263 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
700 mii lei pentru construirea unei 
baze sportive tip 2 în comuna 
Mihăileşti, judeţul Buzău. 
 
 Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu, deputat 
PNL Daniel Chiţoiu, deputat PNL 
Mihai Aurel Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 

-Inexistenţa unei baze sportive în 
comună; 
-pentru organizarea de competiţii 
locale, concursuri şcolare, alte 
activităţi sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de 
altă natură. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
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deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

264 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
180 mii lei pentru construirea unei 
mini-baze sportive în satul Căneşti, 
comuna Căneşti, judeţul Buzău. 
 
 Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu, deputat 
PNL Daniel Chiţoiu, deputat PNL 
Mihai Aurel Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

-Inexistenţa unei mini-baze sportive 
în comună; 
-pentru organizarea de competiţii 
restrânse locale, concursuri şcolare, 
alte activităţi sportive, de care 
urmează să beneficieze 1200 
persoane. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

265 Art.4. – Din taxa pe valoarea Din suma prevăzută se alocă suma de  -Inexistenţa unei baze sportive în Se propune respingerea, întrucât:  
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adăugată se alocă 13.110,6 
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

630 mii lei pentru construirea unei 
baze sportive în satul Haleş, comuna 
Tisău, judeţul Buzău. 
 
 Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu, deputat 
PNL Daniel Chiţoiu, deputat PNL 
Mihai Aurel Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

comună; 
-pentru organizarea de competiţii 
locale, concursuri şcolare, alte 
activităţi sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de 
altă natură de care urmează să 
beneficieze peste 5000 persoane. 
 
 

- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului.

266 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
737,630 mii lei pentru construirea 
unei baze sportive în satul Valea 
Lunga, comuna Buda,  judeţul 
Buzău. 
 
Autori:  
Comisia pentru administratie 

-Inexistenţa unei baze sportive în 
comună; 
-pentru organizarea de competiţii 
locale, concursuri şcolare, alte 
activităţi sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de 
altă natură de care urmează să 
beneficieze 3147  persoane. 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
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baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu, deputat 
PNL Daniel Chiţoiu, deputat PNL 
Mihai Aurel Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

 
 

instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

267 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1.500 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de construirea a podului 
Pătârlagele-Pănătău, judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 

Pentru deplasarea mai rapidă a 
localnicilor între 
oraşul Pătârlagele şi comuna 
Pănătău, este necesară construirea 
unui pod care să lege cele două 
localităţi. De acest pod urmează să 
beneficieze aproximativ 14000 
persoane. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
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sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

PNL Cristinel Marian Bîgiu, deputat 
PNL Daniel Chiţoiu, deputat PNL 
Mihai Aurel Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

268 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
250 mii lei pentru construcţia bazei 
sportive multifuncţionale din 
localitatea General Berthelot, judeţul 
Hunedoara. 
 
Iniţiatori: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 

Obiectiv de investiţii în continuare 
– este importantă finalizarea 
acestuia pentru evitarea degradării 
lucrării. 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
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Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

269 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
834 mii lei pentru finalizare bază 
sportivă multifuncţională din comuna 
Crişcior, judeţul Hunedoara 
 
Iniţiatori: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv de investiţii în continuare 
– este importantă finalizarea 
acestuia pentru evitarea degradării 
lucrării. 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

270 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
700 mii lei pentru construcţia bazei 
sportive din comuna Sălaşu de Sus, 

Obiectiv de investiţii în continuare 
– este importantă finalizarea 
acestuia pentru evitarea degradării 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
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bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

lucrării. anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

271 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
129 mii lei pentru modernizare pod 
peste Jiul de Vest spre gospodăriile 
ţărăneşti zona Arsa – Dinoni – 
Petroasa din Valea de Brazi, judeţul 
Hunedoara 
 
Iniţiatori: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 

Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
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eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

272 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
109 mii lei pentru alimentare cu apă 
satul Băniţa, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 

Continuare obiectiv de investiţii 
derulat în baza OG 7/2006. 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
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Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

273 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
520 mii lei pentru construcţie bază 
sportivă, satul Băniţa, judeţul 
Hunedoara. 
 
Iniţiatori: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţii 
derulat în baza OG 7/2006. 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
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Secretariatului General al 
Guvernului. 

274 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2210 mii lei pentru alimentare cu 
apă, colectare şi epurare ape uzate, 
precum şi construcţie podeţe şi punţi 
pietonale, comuna Dobra, judeţul 
Hunedoara. 
 
Iniţiatori: Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţii 
derulat în baza OG 7/2006. 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

275 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 400 mii lei pentru 
proiectul “Finalizare bază sportivă” - 
(Ordonanţa 7/2006), com. Romuli, 
jud. Bistriţa-Năsăud 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 235 -

e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

condiţii de viaţă civilizate. Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

276 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 425 mii lei pentru 
proiectul “Construcţie bază sportivă 
multifuncţională”, com. Spermezeu, 
jud. Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 

Suma prevăzută este necesară 
pentru finalizarea investiţiei, asfel 
încât locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
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nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Deputatilor 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

277 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 400 mii lei pentru 
proiectul “Finalizare bază sportivă” 
com. Mărişelu, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
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Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

278 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 120 mii lei pentru 
proiectul “Construcţie bază sportivă 
tip II, sat Tureac” com. Tiha 
Bărgăului, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Continuare lucrări  Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 
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279 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 170 mii lei pentru 
proiectul “Construcţie poduri peste 
râul Tiha”, com. Tiha Bărgăului, jud. 
Bistriţa-Năsăud 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Proiect derulat în baza Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/2006 – lucrare 
finalizată şi recepţionată 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

280 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
115,581 mii lei pentru construcţie 
mini-teren fotbal cu gazon artficial, 
comuna Roşia, jud. Bihor. 
 
 
Autor: Comisia pentru administratie 

Suma solicitată reprezintă diferenţa 
pentru finalizarea obiectivului de 
investiţie. 
Inexistenţa unei baze sportive 
moderne în localitatea menţionată; 
pentru organizarea de competiţii 
locale, concursuri şcolare, alte 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
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dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PNL Nicolae Jolţa,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

activităţi sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de 
altă natură. 

Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

281 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru întroducere sistem 
de canalizare şi staţie de epurare în 
localităţile Derna şi Sânmartin, jud. 
Bihor. 
 
Autor: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 

Proiectul se află în derulare pe OG 
7/2006  suma solicitată fiind 
necesară finalizării proiectului 
astfel încât locuitorii să beneficieze 
ne condiţii civilizate de viaţă. 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
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infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

 Deputat PNL Nicolae Jolţa,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

282 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1100 mii lei pentru finalizare 
construcţie bază sportivă în comuna 
Derna, Jud. Bihor. 
 
Autor: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PNL Nicolae Jolţa,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 

Proiectul se află în derulare pe OG 
7/2006 suma solicitată fiind 
necesară pentru finalizarea lucrării  

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
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Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

283 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
700 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Reabilitare  şi 
extindere pod peste DC 100, zona 
Stadion”- comuna Branişte, jud 
Mehedinţi 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera  
Deputat Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Durată de peste 100 de ani de 
exploatare 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

284 Art.4. – Din taxa pe valoarea Din suma prevăzută se alocă suma de Proiectul se află în fază de derulare. Se propune respingerea, întrucât:  
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adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

150 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Construire Bază 
sportivă multifuncţională în comuna 
Salcia , judeţul Mehedinţi”-  
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma solicitată ne este necesară 
pentru finalizarea obiectivului. 

- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului.

285 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2.500 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Pod din beton peste 
pârâul Huşniţa”-comuna Voloiac, jud 
Mehedinţi 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 

Necesar legării comunei cu DN 1-
Şoseaua E 70 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
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baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
 Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

286 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1.794 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului Canalizare şi staţie de 
epurare, comuna Şimian, jud 
Mehedinţi 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Viorel Palaşcă 

Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
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sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

287 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului Bază sportivă 
multifuncţională, proiect tip II, 
comuna Şimian, jud Mehedinţi 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 

Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
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Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

288 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
590,336 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Bază sportivă 
multifuncţională tip II “– comuna 
Dumbrava, jud Mehedinţi 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv nou de investiţie Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

289 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
510 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Baza sportive”- oraşul 

Continuare obiectiv de investiţii cf 
OG 7/2006 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
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bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Strehaia, jud Mehedinţi 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
 
Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

290 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
300 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Proiect +execuţie pod 
Gârbovăţu de Sus DC 27”- comuna 
Căzăneşti, jud Mehedinţi 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 

Continuare obiectiv de  investiţii Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
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eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

291 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
100 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Proiect +execuţie  pod 
satul Păltiniş”-comuna Căzăneşti, jud 
Mehedinţi 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 

Obiect nou de investiţii Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
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Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

292 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
450 mii lei pentru construire bază 
sportivă tip I in Comuna Dumeşti, 
jud. Iaşi. 
 
Autor: Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Cristian Adomniţei,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Acest obiectiv se află în curs de 
derulare  pe OG 7/2006. 
Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unei baze sportive, 
amenajate şi dotate corespunzător, 
care să asigure condiţiile optime şi 
mai ales siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportive în 
echipă (jocuri de sală), şi/sau pentru 
antrenamentul individual 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
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Secretariatului General al 
Guvernului. 

293 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
610 mii lei pentru amenajare bază 
sportivă in Comuna Hâlăucesşti, jud. 
Iaşi. 
 
 
Autor: Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Cristian Adomniţei,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

.Acest proiect se află în curs de 
derulare pe OG 7/2006, suma 
prevăzută fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei, asfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

294 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
640,08 mii lei pentru constructie 
bază sportivă , Tip. I, Comuna 
Mirceşti, jud. Iaşi. 
 

Acest proiect se află în curs de 
derulare pe OG 7/2006, suma 
prevăzută fiind necesară pentru 
finalizarea investiţiei, asfel încât 
locuitorii acestei comune să 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
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e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

 
Autor: Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Cristian Adomniţei,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 
 

Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

295 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
151 mii lei pentru finantarea 
obiectivului stadion comunal 
Sarulesti, jud. Calarasi. 
 
Autori: Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
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potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Deputatilor 
 
Deputat PNL Dan Motreanu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului.

296 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
477.438 mii lei pentru finantarea 
obiectivului amenajare baza sportiva 
in satul Galatui, comuna 
Al.Odobescu, jud. Calarasi. 
Autori:  
 Deputat PNL Dan Motreanu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
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ulterioare. nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

297 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
204550 mii lei pentru finantarea 
obiectivului modernizare baza 
sportiva in comuna Gradistea, jud. 
Calarasi. 
Autori:  
 Deputat PNL Dan Motreanu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
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Guvernului. 
298 Art.4. – Din taxa pe valoarea 

adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
475 mii lei pentru continuarea 
lucrărilor la baza sportivă 
multifuncţională, lucrare începută 
prin OG7/2006, din comuna Apoldu 
de Jos, Judeţul Sibiu. 
 
Autor: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Mircea Cazan 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

299 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
429 mii lei pentru continuarea 
lucrărilor la baza sportivă 
multifuncţională, lucrare începută 
prin OG7/2006, din comuna Atel, 
Judeţul Sibiu. 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
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finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

 
Autor: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Mircea Cazan 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului.

300 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
654 mii  lei pentru finantarea 
obiectivului baza sportiva sat 
Calarasi, comuna Calarasi, jud. 
Botosani 
 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
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Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

301 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
496 mii  lei pentru finantarea 
obiectivului baza sportiva comuna 
Todireni, jud. Botosani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investitii. 
Proiect finantat pe OG7, finatare 
totala 500000, din care au fost 
alocati doar 4000 in anul 2008.  De 
la bugetul local au fost platite 
lucrari pana la acesta data in 
valoare de 60000, ca si cofinantare 
la acest proiect. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
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Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

302 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
525 mii  lei pentru finantarea 
obiectivului baza sportiva comuna 
Paltinis, jud. Botosani 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 
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303 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
1600 mii  lei pentru amenajare 
poduri si podete din beton armat pe 
raza comunei Unteni, jud. Botosani 
 
Autori: Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

304 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
200 mii  lei pentru construire pod 
beton peste raul Sitna (30 m 
lungime), com. Todireni,jud. 
Botosani 
 
Autori: Iniţiator Comisia pentru 

Continuare obiectiv de investitii. 
Investitia se afla in derulare de 10 
ani. Podul face legatura intre DJ si 
satul Garbesti si in acelasi timp, 
permite accesul animalelor din satul 
Cernesti spre imas. Asigura 
legatura spre exploatatii agricole de 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
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dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

aproximatv 1500ha. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

305 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
1900 mii  lei pentru canalizare sat 
Cotu, comuna Copalau, jud. Botosani
 
Autori: Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
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infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

306 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
700 mii  lei pentru finantarea 
obiectivului poduri in comuna 
Pietrari,  jud. Dambovita 
 
Autori: Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat PNL Gabriel Plaiasu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 

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

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
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Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 
 

307 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1000 mii lei pentru construcţie bază 
sportivă în comuna Vultureni, jud. 
Cluj. 
 
Autori: Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Horea Uioreanu, 

Proiect aflat în derulare Inexistenta 
unor baze sportive in localitate 
pentru 
organizarea de competitii locale 
,concursuri scolare, alte activitati 
sportive precum şi pentru 
organizarea unor evenimente de 
alta natura. 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
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infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

308 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
200 mii lei pentru realizare teren de 
sport cu iarbă artificială în comuna 
Chiuiesti, jud. Cluj. 
 
 
Autori: Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 

Obiectiv nou de investiţie, necesar 
pentru organizarea competitii locale 
,concursuri scolare, alte activitati 
sportive. 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
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Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

309 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
78 mii lei pentru construire podeţe în 
comuna Frata, jud. Cluj. 
 
Autori: Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Pentru deplasarea mai rapida a 
localnicilor este necesară 
construirea de podeţe în localitatea 
menţionată. 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

310 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  

Din suma prevăzută se alocă suma de  
70 mii lei pentru construcţie pod în 

Suma este  necesară pentru 
construcţie pod avand in vedere 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
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milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

localitatea Nădăşel, comuna Garbau, 
jud. Cluj. 
 
Autori: Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

starea precară a infrastructurii 
rutiere, deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural 

proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

311 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
50 mii lei pentru construire pod în 
satul Giula, comuna Borsa, jud. Cluj. 
 
Autori: Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  

Suma este  necesară pentru 
construcţie pod avand in vedere 
starea precară a infrastructurii 
rutiere, deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 264 -

se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

312 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
250 mii lei pentru construire podeţ în 
localitatea Aluniş, comuna Aluniş, 
jud. Cluj. 
 
 
Autori: Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 

Pentru deplasarea mai rapida a 
localnicilor este necesară 
construirea de podeţe în localitatea 
menţionată. 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
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cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
  

lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

313 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
20 mii lei pentru construcţie pod în 
localitatea Turea, comuna Garbau, 
jud. Cluj. 
 
Autori: Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Suma este  necesară pentru 
construcţie pod avand in vedere 
starea precară a infrastructurii 
rutiere, deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
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Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

314 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
340 mii lei pentru constructia unei 
baze sportive în localitatea Bontida, 
jud. Cluj 
 
Autori:  Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Cofinantare pentru proiect depus pe 
Ordonanţa nr. 7/2006 cu impact 
social pentru comunitate.  

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

315 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
270 mii lei pentru alimentare cu apa-
extindere si modernizare cu ap, 

Continuare obiectiv de investitii. Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
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bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

comuna Marisel, jud Cluj 
 
Autori: Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

316 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
340 mii lei pentru construcţie 
stadion, comuna Taga, jud Cluj 
 
Autori: Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 

Cofinantare pentru proiect depus pe 
Ordonanţa nr. 7/2006 cu impact 
social pentru comunitate. 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
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eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Deputatilor 
 
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

317 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
400 mii lei pentru construcţie bază 
sportivă, comuna Frata, jud Cluj 
 
Autori: Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 

Cofinantare pentru proiect depus pe 
Ordonanţa nr. 7/2006 cu impact 
social pentru comunitate. 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
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Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

318 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
1500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Alimentare cu apă a 
satelor Daia şi Plopşoru”, judeţul 
Giurgiu, comuna Daia. 
 
Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir 
Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea 
Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Senator Vasile Mustăţea  

Lucrările executate şi neachitate şi 
necesitatea finalizării reţelei de apă 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 
locuit în mediul rural. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
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Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Secretariatului General al 
Guvernului. 

319 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Bază sportivă 
multifuncţională tip II”, judeţul 
Giurgiu, comuna Clejani  
 
Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir 
Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea 
Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Necesitatea creării de condiţii de 
agrement. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

320 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 280 mii lei pentru 
obiectivul „Bază sportivă 
multifuncţională tip I” judeţul 
Giurgiu, comuna Izvoarele  

Necesitatea creării de condiţii de 
agrement. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 271 -

e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

 
Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir 
Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea 
Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

321 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 1400 mii lei 
pentru obiectivul „Alimentare cu apă 
a satelor Izvoarele, Chiriacu şi Valea 
Bujorului din comuna Izvoarele, jud, 
Giurgiu” judeţul Giurgiu, comuna 
Izvoarele  
 
Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 

Lucrările executate şi neachitate şi 
necesitatea finalizării reţelei de apă 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 
locuit în mediul rural. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
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nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir 
Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea 
Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

322 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 1900 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului „Pod 
peste râul Dâmboviţa, comuna 
Cosoba, judeţul Giurgiu 
 
Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 273 -

Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Deputat PNL Dragomir 
Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea 
Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

323 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 500 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Pod peste 
râul Neajlov, sat Vadul Lat, comuna 
Bucşani, judeţul Giurgiu” 
Lucrări executate şi neachitate 
 
Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir 
Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea 
Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
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Deputat PNL Tintean Ioan 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 
 

324 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 700 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Bază 
sportivă multifuncţională tip I” 
comuna Vedea, jud. Giurgiu 
 
Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir 
Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea 
Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Necesitatea creării de condiţii de 
agrement. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

325 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 1200 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 

Finalizare obiectiv de investiţii 
Sursa de finanţare: 
 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
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bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

„Construcţie staţie de epurare pentru 
ape uzate” com Grădinari, judeţul 
Giurgiu 
 
Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir 
Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea 
Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

326 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 480 mii lei, pentru 
finanţarea obiectivului „Bază 
sportivă multifuncţională tip I” – 
judeţul Giurgiu, comuna Crevedia 
Mare 
 
Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 

Necesitatea creării de condiţii de 
agrement. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
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se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir 
Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea 
Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

327 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 50 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Baza 
sportivă multifuncţională tip II” 
comuna Mârşa, Judeţul Giurgiu  
 
Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 

Necesitatea creării de condiţii de 
agrement. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
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sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir 
Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea 
Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

328 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 400 mii lei pentru 
obiectivul „Baza sportivă 
multifuncţională tip II” comuna 
Vânătorii Mici, Judeţul Giurgiu  
 
Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir 
Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea 
Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 

Necesitatea creării de condiţii de 
agrement. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 278 -

Deputat PNL Tintean Ioan 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

329 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Se propune alocarea sumei de 450 
mii lei pentru obiectivul „Baza 
sportivă multifuncţională tip II” 
comuna Săbăreni, Judeţul Giurgiu  
 
Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir 
Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea 
Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Necesitatea creării de condiţii de 
agrement. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

330 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 

se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru obiectivul „Baza 
sportivă multifuncţională tip II” 

Necesitatea creării de condiţii de 
agrement. 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
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bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

comuna Toporu, Judeţul Giurgiu  
 
Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir 
Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea 
Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

331 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 

se propune alocarea sumei de 400 
mii lei pentru obiectivul „Baza 
sportivă multifuncţională tip II” 
comuna Mihai Bravu, Judeţul 
Giurgiu  
 
Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 

Necesitatea creării de condiţii de 
agrement. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
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eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir 
Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea 
Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

332 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 

se propune alocarea sumei  de 2000 
mii lei  pentru judeţul Giurgiu, 
comuna Mihai Bravu pentru 
obiectivul „Alimentare cu apă” 
comuna Mihai Bravu, judeţul 
Giurgiu 
 
Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 

Finalizarea obiectivului de 
investiţie, îmbunătăţirea condiţiilor 
de viaţă. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
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Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Deputat PNL Dragomir 
Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea 
Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

333 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută  se propune 
alocarea sumei de 380 mii lei pentru 
obiectivul „Bază sportivă 
multifuncţională tip I” com. 
Buturugeni, jud. Giurgiu 
 
Iniţiator Comisia pentru 
administratie publica, organizarea 
teritoriului si protectia mediului din 
Senat si Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir 
Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea 
Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 

Necesitatea creării de condiţii de 
agrement. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
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Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

334 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru  construire pod 
peste pârăul Clit, în satul Clit, 
Comuna Arbore,  judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat Mircea Irimescu, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Cele 5 valuri de inundaţii succesive 
din ultimii trei ani au distrus calea 
de acces pentru aproximativ 100 de 
gospodării din zonă. Terenul 
montan accidentat fac necesară 
construirea acestui pod. 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

335 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
20000 mii lei pentru  construire 
poduri distruse de inundaţii in 
comuna Volovăţ,  judeţul Suceava. 

În urma inundaţiilor din 2008 şi 
2010 au rămas trei poduri 
nerefăcute. Refacerea lor este o 
urgenţă fiind afectată viaţa de zi cu 

Se propune respingerea, întrucât:  
- suma totală prevăzută în 
proiect, se va repartiza în cursul 
anului, pe judeţe şi proiecte 
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e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

 
Autori: Comisia pentru administratie 
publica, organizarea teritoriului si 
protectia mediului din Senat si 
Comisia pentru administratie 
publica, amenajarea teritoriului si  
echilibru ecologic din Camera 
Deputatilor 
 
Deputat Mircea Irimescu, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

zi a unei comunităţi de 4000 de 
persoane. 

eligibile, prin hotărâri ale 
Guvernului, potrivit prevederilor 
art.8 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.7/2006 privind 
instituirea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a 
unor baze sportive din spaţiul 
rural, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2007; 
- stabilirea şi repartizarea 
sumelor destinate finanţării 
lucrărilor executate potrivit 
Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 pentru fiecare 
beneficiar intră în competenţa 
Comisiei privind determinarea 
oportunităţii, eligibilităţii şi 
aprobării proiectelor, care 
funcţionează în cadrul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

336 Art.4. – Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 13.110,6  
milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
 
e) 440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de 
dezvoltare a infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural, care 
se vor repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 

Se propune modificarea art.4 lit e) 
astfel: 
 
 
 
e)  440,3 milioane lei pentru 
finanţarea Programului de dezvoltare 
a infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, care se vor 
repartiza pe judeţe şi proiecte 
eligibile prin hotărâre a Guvernului, 

Asigura transparenta in repartizarea 
fondurilor pe proiecte si eliminarea 
arieratelor din economie 
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potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, aprobată 
cu modificări şi completări prin 
Legea nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare. 

potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr.7/2006 privind instituirea 
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze sportive 
din spaţiul rural, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.71/2007, cu modificările 
ulterioare, in functie de stadiul fizic 
de realizare al obiectivului de 
investitii si a vechimii sumelor 
solicitate si nealocate. 
 
Autori 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, , 
deputat PNL Gheorghe Dragomir, 
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Titi Holban,  
deputat PNL Ioan Ţintean 
deputat PNL  Dan radu Rusanu 
senator PNL Vasile Mustatea 
senator PNL Marius Nicoara 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

337 Art.4 alin.(2) nou  La art.4 se propune introducerea unui 
alineat nou, alin.(2) cu urmatorul 
continut: 
 
„ (2) In anul 2011, prin derogare 
de la prevederile art.33 alin.(3) din 
Legea finantelor publice locale 
nr.273/2006 cu modificarile si 
completarile ulterioare, din sumele 

Pentru a se asigura si finantarea 
cheltuielilor de functionare ale 
unitatilor administrativ-teritoriale 
care nu dispun de resurse financiare 
suficiente, prin majorarea cotei care 
se repartizeaza de consiliul 
judetean, de la 20% la 30% si 
diminuarea cotei care se 
repartizeaza de Directia generala a 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru 
care se propune modificarea, 
este o lege organică şi nu se 
poate modifica prin legile 
bugetare anuale, potrivit avizului 
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defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pentru 
echilibrarea bugetelor locale, 
aprobate prin Legea bugetului de 
stat si din cota de 22% prevazuta 
la art.32 alin.(1) din aceeasi lege, o 
cota de 27% se aloca bugetului 
propriu al judetului,  iar diferenta 
se repartizeaza pentru bugetele 
locale ale comunelor, oraselor, 
municipiilor, astfel: 

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

b) 30% din suma se 
repartizeaza, prin hotatarea  
consiliului judetean, cu 
votul a 2/3 din numarul 
consilierilor in functie, 
pentru sustinerea 
programelor de dezvoltare 
locala, pentru sustinerea 
proiectelor de 
infrastructura care necesita 

finantelor publice, pe comune, 
orase si municipii, de la 80% la 
70%. 

Consiliului.Legislativ. 
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cofinantare locala, precum 
si pentru finantarea unor 
cheltuieli 
curente.Hotararea 
consiliului judetean se 
comunica directorului  
directiei generale a 
finantelor publice judetene, 
institutiei prefectului si 
consiliilor locale din judet. 

 
Autori : Sen. Gheorghe Saghian,  
Dep. Viorel Ştefan, Dep. Dan Nica, 
Dep. Lucreţia Roşca, Dep. Florin 
Pâslaru - Grup PSD + PC 

 
338 Art.4 alin.(2) nou  La art.4 se propune introducerea unui 

alineat nou, alin.(2) cu urmatorul 
continut: 
 
„ (2) In anul 2011, prin derogare 
de la prevederile Legii finantelor 
publice locale nr.273/2006 cu 
modificarile si completarile 
ulterioare,  din sumele defalcate 
din unele venituri ale bugetului de 
stat pentru echilibrarea bugetelor 
locale, aprobate prin Legea 
bugetului de stat si din cota de 
22% prevazuta la art.32 alin.(1) 
din Legea nr.273/2006, o cota de 27 
% se aloca bugetului propriu al 
judetului, iar diferenta se 

Pentru a se asigura si finantarea 
cheltuielilor de functionare si 
dezvoltare ale unitatilor 
administrativ teritoriale care nu 
dispun de resurse financiare 
suficiente in functie de conditiile 
specifice fiecarui judet prin 
majorarea cotei care se repartizeaza 
consililului judetean. 
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repartizeaza pe unitati 
administrativ teritoriale prin 
hotarare a consiliului judetean, cu 
votul a 2/3 din numarul 
consilierilor in functie, pentru 
sustinarea programelor de 
dezvoltare locala, pentru 
sustinerea proiectelor de 
infrastructura care necesita 
cofinantare locala, precum si 
pentru finantarea unor cheltuieli 
curente. Hotararea consililului 
judetean se comunica directorului 
directiei generale a finantelor 
publice judetene, institutiei 
prefectului si consiliilor locale din 
judet. „ 
 
AUTORI: AUTORI: 
DEPUTAT   EUGEN 
NICOLĂESCU  
Deputat Daniel Chiţoiu    
Deputat Gheorghe Dragomir  
Deputat Horea Uioreanu   
Deputat Ioan Ţintean   
Deputat Titi Holban   
Deputat Mihai Donţu 
Senator Dan Radu Rusanu 
Senator Vasile Mustatea 
Senator Marius Nicoara   
Grupurile parlamentare reunite PNL  
 

339 Art. 4^1 - nou Se propune introducerea unui nou - structura veniturilor proprii este Se propune respingerea, întrucât: 
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 articol 4^ 1 cu urmatorul cuprins: 
 
„Prevederile art.32 alin (1) – (4) 
din Legea 273/2006 cu modificările 
şi completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 
(1) Din impozitul pe venit calculat, 
încasat la bugetul de stat şi neafectat 
de compensări, la nivelul fiecărei 
unităţi administrativ-teritoriale se 
alocă lunar, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la finele lunii în care s-
a încasat acest impozit, o cota de 
52% la bugetele locale ale 
comunelor, oraşelor şi municipiilor 
pe al căror teritoriu îşi desfăşoară 
activitatea plătitorii de impozite, o 
cota de 20% la bugetul local al 
judeţului şi o cota de 25% într-un 
cont distinct, deschis pe seama 
consiliilor judetene, la trezoreria 
municipiului reşedinţă de judeţ 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
ale comunelor, oraşelor, municipiilor 
şi al judeţului,prin hotărâre a 
consiliului judeţean. 
 
(2) În execuţie, cota de 25% , se 
virează într-un cont distinct pe 
seama consiliului judeţean, la 
trezoreria municipiului reşedinţă 
de judeţ, şi se repartizează pe 
unităţi administrativ teritoriale, 

limitată, în special pentru judeţe 
care practic nu au venituri din 
impozite şi taxe locale; 
- necesarul pentru asigurarea 
cofinanţărilor pentru proiectele cu 
finanţare nerambursabilă au crescut 
deoarece autorităţile locale au 
accesat şi au în derulare proiecte 
pentru care nu au sumele necesare 
pentru asigurarea cofinanţării şi a 
cheltuielilor neeligibile. 
- împrumuturile interne grevează 
bugetele locale cu cheltuieli mari 
pentru dobânzi, determinând 
creşterea datoriei publice 

- Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pentru care se 
propune modificarea, este o lege 
organică şi nu se poate modifica 
prin legile bugetare anuale, 
potrivit avizului Consiliului 
Legislativ. 
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pentru echilibrarea bugetelor  
municipiilor, oraşelor, comunelor şi 
judeţului, prin hotărâre a 
consiliului judeţean pe criterii 
aprobate de acestea, 27% pentru 
bugetul judeţului si 73% pentru 
bugetele unităţilor administrativ 
teritoriale.  
 
(3) Cota de 97% din impozitul pe 
venit pentru municipiul Bucureşti se 
repartizează, în termenul prevăzut la 
alin. (1), astfel: 30% la bugetele 
locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, 52% la bugetul local al 
municipiului Bucureşti şi 15% într-
un cont distinct deschis pe seama 
Municipiului Bucureşti la 
Trezoreria Municipiului Bucureşti, 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
ale sectoarelor şi municipiului 
Bucureşti.  
 
(4) În execuţie, cota de 15% , se 
virează într-un cont distinct pe 
seama Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti , şi se 
repartizează pentru echilibrarea 
bugetelor  locale ale sectoarelor şi 
municipiului Bucureşti, prin 
hotărâre a consiliului general pe 
criterii aprobate de acesta, 27% 
pentru bugetul municipiului 
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Bucureşti si 73% pentru bugetele 
sectoarelor.  
 
Autori:  
Deputat: Viorel Hrebenciuc – PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase – PSD 
Deputat: Gheorghe Antochi – PSD 
Deputat: Iulian Iancu – PSD 
Senator: Radu Catalin Mardare – 
PSD 
Senator: Elena Mitrea – PSD 
 
 

340 ART.4^2  - nou 
 
 
 
 

Se propune introducerea unui nou 
articol 4^ 2 cu urmatorul cuprins: 
„Sumele destinate cheltuielilor de 
capital, din bugetele ministerelor, 
cu destinaţia infrastructură locală, 
se repartizează pe judeţe, ca anexe 
distincte la legea anuală de 
aprobare a bugetului de stat”. 
 
Autori:  
Deputat: Viorel Hrebenciuc – PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase – PSD 
Deputat: Gheorghe Antochi – PSD 
Deputat: Iulian Iancu – PSD 
Senator: Radu Catalin Mardare – 
PSD 
Senator: Elena Mitrea – PSD 
 

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

Se propune respingerea, întrucât: 
- potrivit prevederilor art.34 
alin.(2) şi (3) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, stabilirea 
proiectelor şi a unităţilor 
admninistrativ-teritoriale 
beneficiare de resurse financiare 
alocate prin bugetele unor 
ordonatori principali de credite 
ai bugetului de stat se face pe 
baza criteriilor propuse de 
fiecare ordonator principal de 
credite ai bugetului de stat şi 
aprobate prin hotărâri de 
Guvern. Apoi sumele se 
repartizează pe unităţi 
admninistrativ-teritoriale prin 
HG sau ordin al ministrului, 
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după caz, şi se comunică 
acedstora în termen de 15 zile de 
la intrarea în vigoare a Legii 
bugetului de stat; 
- Legea nr.273/2006  este o lege 
organică şi nu se poate modifica 
prin legile bugetare anuale, 
potrivit avizului Consiliului 
Legislativ. 

341 ART.4^3  - nou 
 
 
 
 
 

Se propune introducerea unui nou 
articol 4^ 3 cu urmatorul cuprins: 
 
„(1) La nivelul fiecarui judeţ se 
constituie un  fond de intervenţie. 
(2) Sumele necesare constituirii 
fondului de intervenţie la nivelul 
fiecărui judeţ se alocă cu această 
destinaţie de la bugetul de stat 
anual, prin anexă distinctă şi 
reprezintă echivalentul a 10% din 
sumele de echilibrare   repartizate 
pe judeţe  
(3) Fondul de intervenţie se 
repartizează pe unităţi 
administrativ teritoriale, prin 
hotărâre a consiliului judeţean, la 
solicitarea primarilor şi 
preşedinţilor de consilii judeţene, 
pentru cofinanţarea proiectelor cu 
finanţare nerambursabilă precum 
şi pentru finanţarea unor acţiuni 
urgente sau neprevăzute şi în 
vederea înlăturării efectelor unor 

- Asigurarea cofinanţării 
proiectelor cu finanţare 
nerambursabilă precum şi pentru 
asigurarea finanţării de activităţi 
noi la nivelul consiliilor locale ce 
nu au putut fi estimate la 
repartizarea sumelor pe unităţi 
administrativ teritoriale.  
- Sursă pentru finanţarea unor 
situaţii neprevăzute sau înlăturarea 
calamităţilor naturale şi sprijinirea 
persoanelor fizice sinistrate.  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- potrivit art.30 alin.(4) din 
Legea finanţelor publice 
nr.500/2002, Fondul de 
intervenţie la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
ordonatori principali de credite 
ai bugetului de stat şi ai 
bugetelor locale, pe bază de 
hotărâri ale Guvernului, pentru 
finanţarea unor acţiuni urgente 
în vederea înlăturării efectelor 
unor calamităţi naturale şi 
sprijinirii persoanelor fizice 
sinistrate; 
- Legea finanţelor publice 
nr.500/2002  este o lege organică 
şi nu poate fi modificată prin 
legile bugetare anuale. 
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calamităţi naturale şi sprijinirii 
persoanelor fizice sinistrate. 
(4) Disponibilităţile fondului de 
intervenţie sunt purtătoare de 
dobândă şi se păstrează într-un 
cont distinct deschis pe seama 
consiliilor judeţene la unităţile 
teritoriale ale trezoreriei statului în 
afara bugetului local. Excedentul 
înregistrat la finele anului se 
reportează în anul următor”. 
 
Autori:  
Deputat: Viorel Hrebenciuc – PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase – PSD 
Deputat: Gheorghe Antochi – PSD 
Deputat: Iulian Iancu – PSD 
Senator: Radu Catalin Mardare – 
PSD 
Senator: Elena Mitrea – PSD 
 

342 Art. 4.1 nou Se propune introducerea unui articol 
nou 4.1 cu urmatorul cuprins: 
 
„4.1 Prin derogare de la prevederile 
art.32 pct.1 si 2 din Legea nr 
273/2006 cu modificarile si 
completarile ulterioare, suma din 
cota de 22% din impozitul pe venit 
incasat la nivelul unitatilor 
administrativ teritoriale, se vireaza 
intrt-un cont distinct pe seama 
consiliului judetean, la trezoreria 

In perioada cand aceste sume au 
fost repartizate de consiliile 
judetene nu au fost probleme 
privind asigurarea cheltuielilor de 
functionare pentru unitatile 
administrativ teritoriale din judete 
asidurandu-se chiar si o parte din 
cofinantari.  
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resedinta de judet, pentru 
echilibrarea bugetelor, municipiilor, 
oraselor, comunelor si judetului, si se 
repartizeaza pe unitati administrativ 
teritoriale, prin hotarare a consiliului 
judeten, pe criterii aprobate de 
acestea.  
 
Autor: Erdei D. Istvan ,  Lakatos 
Petru , Varga Attila deputati 
UDMR si senator UDMR 
Gunthnel Tiberiu  
 

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

Se propune modificarea Art.5, alin. 
1, astfel: 
 
 
„Art.5 (1) Sumele defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată, prevăzute la 
art.4 lit.a), sunt destinate finanţării: 
a) sistemului de protecţie a copilului 
şi centrelor de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap; 
b) drepturilor privind acordarea de 
produse lactate şi de panificaţie 
pentru elevii din clasele I-VIII din 
învăţământul de stat şi privat, 
precum şi pentru copiii preşcolari din 
grădiniţele de stat şi private cu 
program normal de 4 ore; 
c) cheltuielilor privind  
implementarea programului de 
încurajare a consumului de fructe în 

    - Alocarea directa a sumelor de 
echilibrare a bugetelor locale , de la 
Ministerul Finantelor prin Directiile 
Generale ale Finantelor Publice, 
prin excluderea consiliilor judetene 
ca organism intermediar in procesul 
de alocare a acestor sume 
reprezinta incalcarea principiului de 
baza al administratiei publice 
locale, cel al autonomiei locale, 
consfintit prin Constitutia Romaniei 
si prin Legea 215/2001 a 
administratiei publice locale si nu 
in ultimul rand expresia 
recentralizarii si politizarii 
administratiei publice locale ;  
  - Directia Generala a Finantelor 
Publice este un serviciu 
deconcentrat, care nu poate prelua 
atributiile unei autoritati locale, 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie,potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare; 
- potrivit prevederilor Legii 
nr.329/2009, camerele agricole, 
instituţii publice descentralizate 
sunt finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii de la bugetul 
de stat prin bugetul Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale 
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implementarea programului de 
încurajare a consumului de fructe în 
şcoli, pentru elevii din clasele I - 
VIII care frecventează învăţământul 
de stat şi privat autorizat/acreditat; 
e) cheltuielilor aferente 
învăţământului special şi centrelor 
judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională; 
f) instituţiilor de cultură 
descentralizate începând cu anul 
2002; 
g) plăţii contribuţiilor pentru 
personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult din ţară; 
h) serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor de sub 
autoritatea consiliilor judeţene. 

şcoli, pentru elevii din clasele I-VIII 
care frecventează învăţământul de 
stat şi privat autorizat/acreditat; 
d) cheltuielilor aferente 
învăţământului special şi centrelor 
judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională; 
e) instituţiilor de cultură 
descentralizate începând cu anul 
2002; 
f) plăţii contribuţiilor pentru 
personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult din ţară; 
 
 
g) serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor de sub 
autoritatea consiliilor judeţene. 
h) camerele agricole judeţene” 
 
 
Autori:  
Deputat: Viorel Hrebenciuc – PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase – PSD 
Deputat: Gheorghe Antochi – PSD 
Deputat: Iulian Iancu – PSD 
Senator: Radu Catalin Mardare – 
PSD 
Senator: Elena Mitrea – PSD 
 

cum este consiliul judetean , ca 
autoritate deliberativa ;  
 

344 Art.5. – (1) Sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, 
prevăzute la art.4 lit.a), sunt 

Se propune modificarea 
Prevederilor art.5 din Legea 
bugetului de stat pe anul 2010, 

 Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
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destinate finanţării: 
a) sistemului de protecţie a 
copilului şi centrelor de asistenţă 
socială a persoanelor cu handicap; 
b) drepturilor privind acordarea de 
produse lactate şi de panificaţie 
pentru elevii din clasele I-VIII din 
învăţământul de stat şi privat, 
precum şi pentru copiii preşcolari 
din grădiniţele de stat şi private cu 
program normal de 4 ore; 
c) drepturilor privind acordarea de 
miere de albine ca supliment 
nutritiv  pentru preşcolari şi elevii 
din clasele I - IV din învăţământul 
de stat şi confesional; 
d) cheltuielilor privind 
implementarea programului de 
încurajare a consumului de fructe în 
şcoli, pentru elevii din clasele I - 
VIII care frecventează învăţământul 
de stat şi privat autorizat/acreditat; 
e) cheltuielilor aferente 
învăţământului special şi centrelor 
judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională; 
f) instituţiilor de cultură 
descentralizate începând cu anul 
2002; 
g) plăţii contribuţiilor pentru 
personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult din ţară; 
h) serviciilor publice comunitare de 

după cum urmează: 
 
Legea bugetului de stat pe anul 
2011 
Art. 5 
 
(1) Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, prevăzute la art.4 
lit.a), sunt destinate finanţării: 
a) sistemului de protecţie a copilului 
şi centrelor de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap; 
b) drepturilor privind acordarea de 
produse lactate şi de panificaţie 
pentru elevii din clasele I-VIII din 
învăţământul de stat şi privat, 
precum şi pentru copiii preşcolari din 
grădiniţele de stat şi private cu 
program normal de 4 ore; 
c) drepturilor privind acordarea de 
miere de albine ca supliment nutritiv 
pentru preşcolari şi elevii din clasele 
I-IV din învăţământul de stat şi 
confesional; 
d) cheltuielilor privind 
implementarea programului de 
incurajare a consumului de fructe in 
scoli, pentru elevii din clasele I-VIII 
care frecventeaza invatamantul de 
stat si privat autorizat\acreditat  
e) cheltuieli aferente învăţământului 
special şi centrelor judetene de 
resurse şi asistenţă educaţională  

art.138 din Constituţie,potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare; 
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evidenţă a persoanelor de sub 
autoritatea consiliilor judeţene. 

f) instituţiilor de cultură 
descentralizate începând cu anul 
2002; 
 
g)   plăţii contribuţiilor pentru 
personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult din ţară; 
h) serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor de sub 
autoritatea consiliilor judeţene.  
 
(1^1) Sumele prevăzute la aliniatul 
(1) se vor asigura în totalitate de la 
bugetul de stat. 
 
 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  
 
 

345 Art.5. – (1) Sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, 
prevăzute la art.4 lit.a), sunt 
destinate finanţării: 
 
b) drepturilor privind acordarea de 
produse lactate şi de panificaţie 
pentru elevii din clasele I-VIII din 
învăţământul de stat şi privat, 
precum şi pentru copiii preşcolari 
din grădiniţele de stat şi private cu 

Se propune completarea textului cu 
sintagma „particular” în loc de 
„privat”, şi respectiv „confesional”, 
textul căpătând următoarea formă:  
Art.5 (1) Sumele defalcate din taxa 
pe valoare adăugată, prevăzute la 
art.4 lit. a), sunt destinate finanţării: 
b) drepturilor privind acordarea de 
produse lactate şi de panificaţie 
pentru elevii din clasele I-VIII din 
învăţământul de stat, particular şi 

Motivaţie: Învăţământul particular 
şi confesional este prevăzut în 
Constituţie la art.32 alin.(5). Art.16 
alin.(1) din Constituţie precizează 
că toţi cetăţenii sunt egali în faţa 
legii. Prin urmare elevii din clasele 
I-IV, cetăţeni români, din şcolile 
particulare şi confesionale trebuie 
să aibă aceleaşi drepturi ca elevii 
din şcolile de stat. Aceasta cu atât 
mai mult cu cât finanţarea urmează 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
acordarea de produse lactate şi 
de panificaţie, miere de albine şi 
fructe au fost fundamentate 
potrivit reglementărilor legale în 
vigoare, respectiv: OUG 
nr.96/2002 (produse lactate şi de 
panificaţie). 
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program normal de 4 ore; 
 

confesional, precum şi pentru copiii 
preşcolari din grădiniţele de stat şi 
private cu program normal de 4 ore; 
AUTOR AMENDAMENTE: 
Prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu 
+ GRUPUL PARLAMENTAR 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC-PC 
 
 

elevul.  
 

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

Se propune completarea textului şi 
cu sintagma „particular”, similar ca 
la lit. b), textul căpătând următoarea 
formă:  
 
c) cheltuielile privind acordarea de 
miere de albine ca supliment nutritiv 
pentru preşcolari şi elevii din clasele 
I-IV din învăţământul de stat, 
particular şi confesional; 
 
AUTOR AMENDAMENTE: 
Prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu 
+ GRUPUL PARLAMENTAR 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC-PC 
 

Motivaţie: Învăţământul particular 
este prevăzut în Constituţie la art.32 
alin.(5). Art.16 alin.(1) din 
Constituţie precizează că toţi 
cetăţenii sunt egali în faţa legii. 
Prin urmare elevii din clasele I-IV, 
cetăţeni români, din şcolile private 
trebuie să aibă aceleaşi drepturi ca 
elevii din şcolile de stat. Fapt 
consemnat la lit. b) Menţionăm că 
Legea educaţiei asumată de Guvern 
prevede finanţarea învăţământului 
particular obligatoriu.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
acordarea de miere de albine au 
fost fundamentate potrivit 
reglementărilor legale în 
vigoare, respectiv Legea 
nr.509/2006. 

347 Art.5. – (1) Sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, 
prevăzute la art.4 lit.a), sunt 
destinate finanţării: 
de stat şi confesional; 
e) cheltuielilor aferente 

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

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

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât clasele 
speciale sunt parte integrantă din 
învăţământul special care este 
inclus în invăţământul 
preuniversitar de stat potrivit 
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învăţământului special şi centrelor 
judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională; 
 

finanţării: 
 
e) cheltuielilor aferente 
învăţământului special şi centrelor 
judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională, precum si 
cheltuielilor aferente claselor 
speciale din cadrul invatamantului 
preuniversitar de stat” 
 
Autori : Sen. Gheorghe Saghian,  
Dep. Viorel Ştefan, Dep. Dan Nica, 
Dep. Lucreţia Roşca, Dep. Florin 
Pâslaru - Grup PSD + PC 

 

prevederilor Legii 
învăţământului nr.84/1995 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

348 Art.5 alin.(1) litera h) noua  Se propune completarea art.5, 
alin.(1) cu o literea noua lit. h) cu 
urmatorul continut: 
 
„h) cheltuielile caminelor pentru 
personele varstnice” 
 
Autori : Sen. Gheorghe Saghian,  
Dep. Viorel Ştefan, Dep. Dan Nica, 
Dep. Lucreţia Roşca, Dep. Florin 
Pâslaru - Grup PSD + PC 

 

Pentru asigurarea resurselor 
financiare necesare finantarii 
acestor institutii 

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

 
349 Art.5. – (2) Finanţarea serviciilor 

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

Se propune completarea art.5, 
alin.(2) astfel: 
 
„Art.5. – (2) Finanţarea serviciilor 
sociale prevăzute la alin.(1) lit.a) se 
va face pe baza standardelor de cost 

Pentru a stabili sarcinile fiecarei 
autoritati in finantarea acestor 
servicii publice 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
fundamentarea sumelor 
prevăzute la anexa nr.4, privind 
finanţarea serviciilor sociale s-a 
făcut pe baza standardelor de 
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calculate pentru beneficiari/tipuri de 
servicii sociale, aprobate prin 
hotărâre a Guvernului, de la bugetul 
de stat asigurandu-se 80% din 
standardul de cost si diferenta din 
bugetul propriu al judetului 
 
Autori : Sen. Gheorghe Saghian,  
Dep. Viorel Ştefan, Dep. Dan Nica, 
Dep. Lucreţia Roşca, Dep. Florin 
Pâslaru - Grup PSD + PC 
 

cost, asigurandu-se 80% din 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată. 

 

350 Art.5. – (4) Sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, 
prevăzute la art.4 lit.b), sunt 
destinate finanţării: 
a) cheltuielilor cu salariile, stabilite 
prin lege, precum şi contribuţiile 
aferente acestora, ale instituţiilor 
sau ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat; 
b) materialelor de natura obiectelor 
de inventar ale instituţiilor sau ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat; 
c) drepturilor asistenţilor personali 
ai persoanelor cu handicap grav sau 
indemnizaţiei lunare; 
d) ajutorului pentru încălzirea 
locuinţei cu lemne, cărbuni şi 
combustibili petrolieri, pentru 
beneficiarii de ajutor social; 
  

Se propune modificarea 
Prevederilor art.5 din Legea 
bugetului de stat pe anul 2011, 
după cum urmează: 
 
Legea bugetului de stat pe anul 
2011  
Art. 5 
 
4) Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, prevăzute la art.4 
lit.b), sunt destinate finanţării: 
a) cheltuielilor cu salariile, sporurile, 
indemnizaţiilor şi altor drepturi 
salariale în bani, stabilite prin lege, 
precum şi contribuţiile aferente 
acestora; 
... 
h) cheltuielilor descentralizate la 
nivelul sectoarelor şi municipiului 
Bucureşti, respectiv pentru: sistemul 

 Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
acordarea de produse lactate şi 
de panificaţie, miere de albine şi 
fructe se asigură de la bugetul de 
stat din sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată şi au fost 
fundamentate în funcţie de 
numărul de elevi şi preşcolari, 
valoarea produselor lactate şi de 
panificaţie, miere de albine şi 
fructe.  
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e) serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor de sub 
autoritatea consiliilor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti; 
f) ajutoarelor de stat regionale 
acordate în temeiul Legii 
nr.84/1992 privind regimul zonelor 
libere, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru 
administraţiile zonelor libere aflate 
sub autoritatea consiliilor locale; 
g) cheltuielilor creşelor; 
h) cheltuielilor descentralizate la 
nivelul sectoarelor şi municipiului 
Bucureşti, respectiv pentru: 
sistemul de protecţie a copilului, 
centrele de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap, drepturile 
privind acordarea de produse 
lactate şi de panificaţie pentru 
elevii din clasele I-VIII din 
învăţământul de stat şi privat, 
precum şi pentru copiii preşcolari 
din grădiniţele de stat şi private cu 
program normal de 4 ore, drepturile 
privind acordarea de miere de 
albine ca supliment nutritiv  pentru 
preşcolari şi elevii din clasele I - IV 
din învăţământul de stat şi 
confesional, implementarea 
programului de încurajare a 

de protecţie a copilului, centrele de 
asistenţă socială a persoanelor cu 
handicap, drepturile privind 
acordarea de produse lactate şi de 
panificaţie pentru elevii din clasele I-
VIII din învăţământul de stat şi 
privat, precum şi pentru copiii 
preşcolari din grădiniţele de stat şi 
private cu program normal de 4 ore, 
acordarea de miere de albine ca 
supliment nutritiv pentru preşcolari 
şi elevii din clasele I-IV din 
învăţământul de stat şi confesional, 
implementarea programului de 
incurajare a consumului de fructe in 
scoli, pentru elevii din clasele I-VIII 
care frecventeaza invatamantul de 
stat si privat autorizat\acreditat, 
învăţământul special şi centrele de 
resurse şi asistenţă educaţională, 
instituţiile de cultură descentralizate, 
începând cu anul 2002, şi plata 
contribuţiilor pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de cult. 
(4^1) Sumele prevăzute la aliniatul 
(3) se vor asigura în totalitate de la 
bugetul de stat. 
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consumului de fructe în şcoli, 
pentru elevii din clasele I - VIII 
care frecventează învăţământul de 
stat şi privat autorizat/acreditat, 
învăţământul special şi centrele de 
resurse şi asistenţă educaţională, 
instituţiile de cultură 
descentralizate, începând cu anul 
2002, şi plata contribuţiilor pentru 
personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult.  
    
 

AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

351 Art.5. – (4) Sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată, 
prevăzute la art.4 lit.b), sunt 
destinate finanţării: 
a) cheltuielilor cu salariile, stabilite 
prin lege, precum şi contribuţiile 
aferente acestora, ale instituţiilor 
sau ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat; 
 

Se propune completarea textului şi 
cu sintagma din învăţământul 
general obligatoriu particular 
acreditat, textul căpătând 
următoarea formă:  
(4) Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, prevăzute la art.4 
lit. b), sunt destinate finanţării: 
a) cheltuielilor cu salariile, sporurile, 
indemnizaţiile şi alte drepturi 
salariale în bani, stabilite prin lege, 
precum şi contribuţiile aferente 
acestora, ale instituţiilor sau ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi din 
învăţământul general obligatoriu 
particular acreditat;  
AUTOR AMENDAMENTE: 
Prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu 
+ GRUPUL PARLAMENTAR 

Motivaţie: Prevederile art.5 
alin.(4) introduce o discriminare  pe 
bază de proprietate, interzisă prin 
lege. Cum învăţământul general 
obligatoriu particular acreditat este 
componentă a sistemului naţional 
de învăţământ şi se supun aceloraşi 
reguli stipulate în Legea 
învăţământului/Legea educaţiei 
trebuie să aibă şi aceleaşi drepturi. 
În consecinţă şi salariaţii acestora 
trebuie să se bucure de aceleaşi 
drepturi pentru a nu  contraveni 
prevederilor art.16 alin.(1) din 
Constituţie. De menţionat că legea 
asumată de Guvern prevede 
asigurarea finanţării de bază pentru 
învăţământul particular şi 
confesional general obligatoriu.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor cu 
salariile, stabilite prin lege, 
precum şi contribuţiile aferente 
acestora au fost fundamentate 
potrivit reglementărilor legale în 
vigoare (standardele de cost 
aprobate prin hotărâre a 
Guvernului şi Legea 
învăţământului nr.84/1995, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 302 -

GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC-PC 
 
 

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

Se propune completarea textului şi 
cu sintagma „particular” şi 
„confesional”, textul căpătând 
următoarea formă:  
h) cheltuielilor descentralizate la 
nivelul sectoarelor şi municipiului 
Bucureşti, respectiv pentru: sistemul 
de protecţie a copilului, centrele de 
asistenţă socială a persoanelor cu 
handicap, drepturile privind 
acordarea de produse lactate şi de 
panificaţie pentru elevii din clasele I-
VIII din învăţământul de stat şi 
particular şi confesional, precum şi 
pentru copiii preşcolari din 
grădiniţele de stat şi private cu 
program normal de 4 ore, acordarea 
de miere de albine ca supliment 
nutritiv pentru preşcolari şi elevii din 
clasele I-IV din învăţământul de stat, 
particular şi confesional, 
învăţământul special şi centrele de 
resurse şi asistenţă educaţională, 
instituţiile de cultură descentralizate, 
începând cu anul 2002, şi plata 
contribuţiilor pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de cult. 
AUTOR AMENDAMENTE: 
Prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu 

Motivaţie: Prevederile art.5 
alin.(4) introduce o discriminare  pe 
bază de proprietate, interzisă prin 
lege. Cum învăţământul general 
obligatoriu particular/confesional 
acreditat este componentă a 
sistemului naţional de învăţământ şi 
se supun aceloraşi reguli stipulate 
în Legea învăţământului/Legea 
educaţiei trebuie să aibă şi aceleaşi 
drepturi. În consecinţă şi salariaţii 
acestora pentru a nu contraveni 
prevederilor art.16 alin.(1) din 
Constituţie şi Legii educaţiei 
asumată de Guvern.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
acordarea de produse lactate şi 
de panificaţie, miere de albine  
au fost fundamentate potrivit 
reglementărilor legale în 
vigoare, respectiv: OUG 
nr.96/2002 (produse lactate şi de 
panificaţie), Legea nr.509/2006 
(miere de albine). 
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resurse şi asistenţă educaţională, 
instituţiile de cultură 
descentralizate, începând cu anul 
2002, şi plata contribuţiilor pentru 
personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult.  
 

+ GRUPUL PARLAMENTAR 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC-PC 
 
 

353 Art. 5 alin(4)  lit i) noua  Se propune completarea art.5, 
alin.(4) cu o litera noua lit. i) cu 
urmatorul  continu : 
 
„i) cheltuielile caminelor pentru 
persoanele varstnice” 
 
Autori : Sen. Gheorghe Saghian,  
Dep. Viorel Ştefan, Dep. Dan Nica, 
Dep. Lucreţia Roşca, Dep. Florin 
Pâslaru - Grup PSD + PC 
 
 

Pentru asigurarea resurselor 
financiare necesare finantarii 
acestor institutii 

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

 

354 Art.5. – (5) Finanţarea cheltuielilor 
cu salariile, stabilite prin lege, 
precum şi contribuţiile aferente 
acestora, pentru unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat, 
exclusiv învăţământul special şi 
centrele de resurse şi asistenţă 
educaţională, se face pe baza 
standardelor de cost pe 
elev/preşcolar, aprobate prin 
hotărâre a Guvernului. 

 
  

Se propune completarea textului şi 
cu sintagma „şi din învăţământul 
general obligatoriu particular 
acreditat”, textul căpătând 
următoarea formă:  
(5) Finanţarea cheltuielilor cu 
salariile, sporurile, indemnizaţiile şi 
alte drepturi salariale în bani, 
stabilite prin lege, precum şi 
contribuţiile aferente acestora, pentru 
unităţile de învăţământ preuniversitar 
de stat şi din învăţământul general 
obligatoriu particular acreditat, 

Motivaţie: Prevederile art.5 
alin.(5) introduce o discriminare  pe 
bază de proprietate, interzisă prin 
lege. Cum învăţământul general 
obligatoriu particular şi confesional 
acreditat este componentă a 
sistemului naţional de învăţământ şi 
se supun aceloraşi reguli stipulate 
în Legea învăţământului/Legea 
educaţiei trebuie să aibă şi aceleaşi 
drepturi. În consecinţă şi salariaţii 
acestora pentru a nu contraveni 
prevederilor art.16 alin.(1) din 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor cu 
salariile, stabilite prin lege, 
precum şi contribuţiile aferente 
acestora au fost fundamentate 
potrivit reglementărilor legale în 
vigoare (standardele de cost 
aprobate prin hotărâre a 
Guvernului şi Legea 
învăţământului nr.84/1995, 
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exclusiv învăţământul special şi 
centrele de resurse şi asistenţă 
educaţională, se face pe baza 
standardelor de cost pe 
elev/preşcolar, aprobate prin hotărâre 
a Guvernului. 
AUTOR AMENDAMENTE: 
Prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu 
+ GRUPUL PARLAMENTAR 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC-PC 
 
 

Constituţie, trebuie să se bucure de 
aceleaşi drepturi. Aceasta cu atât 
mai mult cu cât Legea educaţiei 
asumată de Guvern prevede acest 
lucru.  

republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

355 Art.5. – (6) Repartizarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată prevăzute la alin.(4) pe 
comune, oraşe, municipii, sectoare 
şi municipiul Bucureşti, după caz, 
se face prin decizie a directorului 
direcţiei generale a finanţelor 
publice judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, după 
consultarea consiliului judeţean şi a 
primarilor şi cu asistenţa tehnică de 
specialitate a inspectoratului şcolar, 
în funcţie de numărul de 
elevi/preşcolari şi standardele de 
cost aferente şi de numărul de 
beneficiari ai serviciilor respective. 
 
 

Se propune modificarea art.5 alin.(6) 
astfel: 
 
„Art.5 – (6) Repartizarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata   prevazute la alin. (4) pe 
comune, orase, municii, sectoare si 
municipiul Bucuresti , dupa caz,  se 
face prin hotarare de catre  
consiliul judetean , respectiv a 
consiliului general al municipiului 
Bucuresti , dupa consultarea 
primarilor , si  cu asistenta tehnica de 
specialitate a inspectoratului scolar , 
in functie de numarul de elevi 
/prescolari si standardele de cost 
aferente ,sau a directiei de munca si 
incluziune sociala, dupa caz, in 
functie de numarul de beneficiari ai 
serviciilor respective si de alte 

    - Alocarea directa a sumelor de 
echilibrare a bugetelor locale , de la 
Ministerul Finantelor prin Directiile 
Generale ale Finantelor Publice, 
prin excluderea consiliilor judetene 
ca organism intermediar in procesul 
de alocare a acestor sume 
reprezinta incalcarea principiului de 
baza al administratiei publice 
locale, cel al autonomiei locale, 
consfintit prin Constitutia Romaniei 
si prin Legea 215/2001 a 
administratiei publice locale si nu 
in ultimul rand expresia 
recentralizarii si politizarii 
administratiei publice locale ;  
  - Directia Generala a Finantelor 
Publice este un serviciu 
deconcentrat, care nu poate prelua 
atributiile unei autoritati locale, 

Se propune respingerea întrucât:  
- criteriile prevăzute de Legea 
nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale sunt unitare 
pentru întraga ţară şi asigură 
repartizarea echitabilă a sumelor 
de echilibrare pentru unităţi 
administrativ-teritoriale 
comparabile. Criteriile de 
repartizare proprii aprobate de 
fiecare consiliu judeţean lasă loc 
unor practici subiective în cadrul 
fiecărui judeţ, ce nu sunt de 
dorit. 
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criterii specifice.” 
 
Autori: senatori PSD Constantin 
Valeca  si Constantin Tamaga, 
deputati PSD Radu Vasilica, Burnei 
Ion, M.Draghici, Filip Georgescu, 
Bogdan Niculescu Duvăz  
 
Grup Parlamentar PSD+PC 
 

cum este consiliul judetean , ca 
autoritate deliberativa ;  
 

356 Art.5. – (6) Repartizarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată prevăzute la alin.(4) pe 
comune, oraşe, municipii, sectoare 
şi municipiul Bucureşti, după caz, 
se face prin decizie a directorului 
direcţiei generale a finanţelor 
publice judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, după 
consultarea consiliului judeţean 
şi a primarilor şi cu asistenţa 
tehnică de specialitate a 
inspectoratului şcolar, în funcţie 
de numărul de elevi/preşcolari şi 
standardele de cost aferente şi de 
numărul de beneficiari ai 
serviciilor respective. 
 
 

Se propune modificarea art.5 alin.(6) 
astfel: 
 
Art. 5 (6) Repartizarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată prevăzute la alin.(4) pe 
comune, orase, municipii, sectoare si 
municipiul Bucuresti, după caz, se 
face prin hotărâre a consiliului 
judetean, respectiv a municipiului 
Bucuresti, după consultarea 
primarilor si cu asistenta tehnică 
de specialitate din partea directiei 
generale a finantelor publice 
judetene.  
 
 
Autor: 
                                                             
Deputat: NOSA IULIU  - PSD+PC 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului,  întrucât:  
- criteriile prevăzute de Legea 
nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare sunt 
unitare pentru întraga ţară şi 
asigură repartizarea echitabilă a 
sumelor de echilibrare pentru 
unităţi administrativ-teritoriale 
comparabile. Criteriile de 
repartizare proprii aprobate de 
fiecare consiliu judeţean lasă loc 
unor practici subiective în cadrul 
fiecărui judeţ, ce nu sunt de 
dorit. 
 

357 Art.5. – (6) Repartizarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 

Art. 5 aliniat (6)  
 

 Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât:  
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adăugată prevăzute la alin.(4) pe 
comune, oraşe, municipii, sectoare 
şi municipiul Bucureşti, după caz, 
se face prin decizie a directorului 
direcţiei generale a finanţelor 
publice judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, după 
consultarea consiliului judeţean şi a 
primarilor şi cu asistenţa tehnică de 
specialitate a inspectoratului şcolar, 
în funcţie de numărul de 
elevi/preşcolari şi standardele de 
cost aferente şi de numărul de 
beneficiari ai serviciilor respective. 
 
 

(6) Repartizarea sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
prevăzute la alin.(3) pe comune, 
oraşe, municipii, sectoare şi 
municipiul Bucureşti, după caz, se 
face prin hotărâre a consiliului 
judeţean, respectiv a consiliul 
general al municipiului Bucureşti, 
după consultarea primarilor, şi cu 
asistenţa tehnică de specialitate a 
inspectoratului şcolar, în funcţie de 
numărul de elevi/preşcolari şi costul 
standard aferent, sau a direcţiei de 
muncă şi incluziune socială, după 
caz, în funcţie de numărul de 
beneficiari ai serviciilor respective şi 
de alte criterii specifice fiecărui 
judeţ. 
 
 

Autor : deputat Antonella 
Marinescu – PSD+PC 

 

- criteriile prevăzute de Legea 
nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare sunt 
unitare pentru întraga ţară şi 
asigură repartizarea echitabilă a 
sumelor de echilibrare pentru 
unităţi administrativ-teritoriale 
comparabile. Criteriile de 
repartizare proprii aprobate de 
fiecare consiliu judeţean lasă loc 
unor practici subiective în cadrul 
fiecărui judeţ, ce nu sunt de 
dorit. 
 

358 Art.5. – (7) Pentru finanţarea 
cheltuielilor prevăzute la alin.(1) şi 
(4), cu excepţia celor pentru plata 
cheltuielilor cu salariile, stabilite 
prin lege şi contribuţiile aferente 
acestora, ale instituţiilor sau ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat, autorităţile 
administraţiei publice locale  alocă 
pe lângă sumele defalcate din taxa 

Se propune completarea textului şi 
cu sintagma „particular şi 
confesional, general obligatoriu”, 
textul căpătând următoarea formă:  
(7) Pentru finanţarea cheltuielilor 
prevăzute la alin.(1) şi (4) , cu 
excepţia celor pentru plata 
cheltuielilor cu salariile, sporurile, 
indemnizaţiile şi alte drepturi 
salariale în bani, stabilite prin lege şi 

Motivaţie: Se elimină 
discriminarea stat-particular-
confesinal şi se respectă Legea 
educaţiei naţionale.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
acordarea de produse lactate şi 
de panificaţie, miere de albine şi 
fructe au fost fundamentate 
potrivit reglementărilor legale în 
vigoare, respectiv: OUG 
nr.96/2002 (produse lactate şi de 
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pe valoarea adăugată şi sume din 
bugetele locale ale acestora. 
    

contribuţiile aferente acestora, ale 
instituţiilor sau ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat 
particular şi confesional acreditat, 
precum şi pentru plata ajutorului 
social, autorităţile administraţiei 
publice locale alocă pe lângă sumele 
defalcate din taxa pe valoare 
adăugată şi sume din bugetele locale 
ale acestora. 
AUTOR AMENDAMENTE: 
Prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu 
+ GRUPUL PARLAMENTAR 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC-PC 
 

panificaţie), Legea nr.509/2006 
(miere de albine) şi OUG 
nr.24/2010 (fructe). 
 

359 Art.5. – (8) Numărul maxim de 
posturi finanţate pentru personalul 
neclerical din unităţile de cult este 
prevăzut în anexa nr.8.  
 

Se suplimentează la poziţia 34, 
Judeţul Sibiu, din Anexa 8, astfel: 

 Se majorează de la 544 posturi 
la 610 posturi finanţate pentru 
personalul neclerical angajat în 
unităţile de cult pe anul 2011. 

 
Autor: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din Senat, 
Comisia pentru munca si protectie 
sociala si Comisia pentru sanatate si 
familie din Camera Deputatilor si 
Deputat Ioan Cindrea - Grup PSD 
Senator Viorel Arcaş – Grup PSD 

Motivaţie: 
Se majorează la 610 posturi 
finanţate pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de 
cult şi Mitropolia Ardealului pe 
anul 2011.  
Este numărul necesar la nivelul 
Judeţului Sibiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat, fondul de rezervă 
la dispoziţia Primului-ministru 
 
RESPINS DE  Comisia pentru 
munca, familie si protectie sociala 
din Senat, Comisia pentru munca 
si protectie sociala si Comisia 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar; 
    - bugetul de stat nu poate 
finanţa un număr mai mare de 
personal neclerical. Potrivit 
prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr.82/2001, cu 
modificările ulterioare, 
autorităţile administraţiei publice 
locale pot aproba majorarea 
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pentru sanatate si familie din 
Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii: 
 
Sursa de finanţare indicată nu 
poate suporta efortul financiar 
propus în amendament.

numărului personalului 
neclerical, cu asigurarea surselor 
de finanţare din veniturile 
proprii ale bugetelor  locale. 

360 Art.  nou  Se propune introducerea dupa art 5 a 
unui articol nou cu urmatorul 
cuprins: 
 
„ Art. nou - Majorarea cu 10% 
trimestrial a sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 , prevazute in anexa 7 la 
proiectul bugetului 
 
Sursa de finatare: redistribuire TVA 
 
Autori: senatori PSD Constantin 
Valeca  si Constantin Tamaga, 
deputati PSD Radu Vasilica, Burnei 
Ion, M.Draghici, Filip Georgescu, 
Bogdan Niculescu Duvăz  
 
Grup Parlamentar PSD+PC 
 

Necesarul de fonduri suplimentare 
pentru anul 2011 determinat de 
finantarea  cheltuielilor de 
administrare si functionare, 
respectiv bunuri si servicii , 
investitii, reparatii capitale, 
consolidare, extindere si 
modernizare, dotari cu echipamente 
medicale, la spitalele preluate , 
conform prevederilor OUG 
48/2010 pentru modificarea si 
completarea unor acte normative 
din domeniul sanatatii in vederea 
descentralizarii. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- propunerea potrivit căreia 
majorarea cu 10% trimestrial a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 influenţează negativ 
veniturile bugetului de stat, iar 
conform art.15 din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, iniţiatorii au 
obligaţia să prevadă şi 
mijloacele necesare pentru 
acoperirea minusului de venituri. 

361 Art.  nou  Se propune introducerea dupa art 5 a 
unui articol nou cu urmatorul 
cuprins: 
 

Sumele repartizate pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
municipiilor , oraselor, comunelor, 

Se propune respingerea, întrucât: 
- propunerea potrivit căreia 
majorarea cu 10% trimestrial a 
sumelor defalcate din taxa pe 
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„Art. nou- Majorarea cu 10% 
trimestrial a sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, 
oraselor, municipiilor, sectoarelor si 
Municipiului Bucuresti , pe anul 
2011, prevazute in anexa 5 la 
proiectul bugetului .” 
 
Sursa de finatare: redistribuire TVA 
 
Autori: senatori PSD Constantin 
Valeca  si Constantin Tamaga, 
deputati PSD Radu Vasilica, Burnei 
Ion, M.Draghici, Filip Georgescu, 
Bogdan Niculescu Duvăz  
 
Grup Parlamentar PSD+PC 
 

nu  acopera  necesarul , ridicand 
probleme sociale. 
 

valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 influenţează negativ 
veniturile bugetului de stat, iar 
conform art.15 din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, iniţiatorii au 
obligaţia să prevadă şi 
mijloacele necesare pentru 
acoperirea minusului de venituri. 

362 Art. 4, pct. a ∆i art. 5, alin.1, 
pct. a 

 Acordarea sumei de 46.520.146 lei 
pentru finanţarea sistemului de 
protecţie a copilului şi a centrelor de 
asistenţă socială a persoanelor cu 
handicap din judeţul Constanţa pe 
anul 2011,  reprezentând: 

a) 37.120.146 lei conform 
standardelor minime de cost, 
din care: 
- 21.809.627 lei pentru 
susţinerea sistemului de 
protecţie a copilului, 
- 15.310.519 lei pentru 

     Suma totala alocată prin 
proiectul Legii bugetului de stat în 
vederea  finanţării  cheltuielilor  
descentralizate pentru judeţul 
Constanţa, pe anul 2011, din sume  
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată este de 61.481.000 lei, din 
care  32.002.000 lei alocată pentru 
susţinerea sistemului de protecţie a 
copilului şi a centrelor de asistenţă 
socială a persoanelor cu handicap,  
reprezintă  doar 86,22% din suma 
rezultată ca urmare a aplicării 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
sumele pentru finanţarea 
sistemului de protecţie a 
copilului şi a centrelor de 
asistenţă socială a persoanelor cu 
handicap au fost fundamentate 
pe baza standardelor de cost 
calculate pentru beneficiari/ 
tipuri de servicii sociale, 
aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.23/2010. 
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susţinerea centrelor de 
asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap. 

b) 3.700.000 lei reprezentand 
drepturi salariale ale 
aparatului propriu si ale 
centrelor administrative 
neincluse in standardele 
minime de cost 

c) 900.000 lei reprezentând 
drepturi neacordate pentru 
copii plasati la asistenţi 
maternali profesionişti si 
pentru beneficiarii din 
centrele rezidentiale. 

d) 4.800.000 lei reprezentând 
drepturi salariale  neachitate, 
aferente anului 2010.  
 
 
 

Autor: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din Senat, 
Comisia pentru munca si protectie 
sociala si Comisia pentru sanatate si 
familie din Camera Deputatilor si 
deputat Matei Brătianu – PSD+PC 

standardelor minime de cost.  
       Facem menţiunea  că în 
standardele minime de cost nu sunt 
cuprinse cheltuielile de personal ale 
aparatului propriu si ale Centrelor 
administrative ale Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Constanţa 
(estimate la 3.700.000 lei) 
reprezentand 11% din bugetul 
necesar pe 2011.  
        Suma de 900.000 lei 
reprezentând drepturi neacordate 
pentru copii plasati la asistenţi 
maternali profesionişti (120.000 lei) 
si pentru beneficiarii din centrele 
rezidentiale (780.000 lei) sunt 
drepturi stabilite conform legislatiei 
in vigoare(alocatie de hrana, 
echipament, cazrmament, igienico-
sanitare) neacordate datorita 
insuficientei fondurilor. 
      Suma de 4.800.000 lei, 
reprezentând drepturi salariale 
neacordate personalului in cursul 
anului 2010 (prima anuala 
aferenta anului 2009, prima de 
vacanta pentru functionarii 
publici si diferenta de 28%  
retinuta angajatilor in perioada 
februarie- iunie 2010) se datorează 
subfinanţării sistemulu  de protecţie 
socială. 
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Faţă de cele prezentate mai sus, 
întrebăm  factorii responsabili care 
sunt cheltuielile la care se poate 
renunţa pe parcursul anului 2011: 
 la alocatia de hrana, al carui 

cuantum este şi acum  
insuficient la nivelul actual 
al preţurilor; dar dacă 
acestea cresc conform 
previziunilor? 

 la asigurarea condiţiilor 
minime de viaţă pentru 
beneficiarii serviciilor 
sociale (căldura, apă, 
electricitate)? 

 la cheltuielile de personal, 
în condiţiile în care facând o 
analiză a raportului 
beneficiar-personal se 
constata că în acest moment 
nu sunt atinse nici măcar 
standardele minime? 
  

Sursa de finantare: 
TVA din bugetul de stat 
 
RESPINS DE  Comisia pentru 
munca, familie si protectie sociala 
din Senat, Comisia pentru munca 
si protectie sociala si Comisia 
pentru sanatate si familie din 
Camera Deputatilor 
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Motivatia respingerii: 
 
Sursa de finanţare indicată nu poate 
suporta efortul financiar propus în 
amendament 

363 Art.6. – (2) Se interzice finanţarea 
lucrărilor de investiţii noi dacă nu 
sunt asigurate surse de finanţare a 
lucrărilor de investiţii în continuare, 
astfel încât să se respecte graficele 
de execuţie sau termenele de 
punere în funcţiune. Se interzice 
finanţarea obiectivelor de investiţii 
noi dacă în portofoliul ordonatorilor 
de credite ai bugetelor locale există 
obiective de investiţii în derulare al 
căror termen de punere în funcţiune 
este depăşit, până la finalizarea 
acestora, când vor putea fi incluse 
la finanţare lucrări noi. Excepţie fac 
lucrările de investiţii colaterale, 
care cuprind cheltuielile pentru 
efectuarea unor lucrări legate 
teritorial şi funcţional de o anumită 
investiţie directă, necesare punerii 
în funcţionare şi exploatării 
investiţiei directe realizată ca 
urmare a implementării unor 
proiecte finanţate din fonduri 
externe nerambursabile.  
 

Se propune modificarea art.6 alin.(2) 
astfel: 
 
„Art.6 – (2) Se interzice finantarea 
lucrarilor de investitii noi in anul 
2011. 
Exceptie fac lucrarile de investitii 
colaterale, care cuprind pentru 
efectuarea unor lucrari legate 
teritorial si functional de o anumita 
investitie directa, necesare punerii in 
functionare si exploatarii investitiei 
directe realizata ca urmare a 
implementarii unor proiecte finantate 
din fonduri externe nerambursabile.” 
 
Sursa de finantare : capitol 7001 si 
8701.(anexele 1, 2 si 3 aferente 
Judetului ARGES fac parte 
integranta din lista de amendamente 
prezenta) 
 
 
Autori: senatori PSD Constantin 
Valeca  si Constantin Tamaga, 
deputati PSD Radu Vasilica, Burnei 
Ion, M.Draghici, Filip Georgescu, 
Bogdan Niculescu Duvăz  

In conformitate cu normele 
nationale si internationale in 
materie, pentru a atinge eficienta 
prevazuta in studiul de fezabilitate 
toate investitiile trebuiesc executate 
si puse in functiune in perioadele 
prevazute in SF. Ca urmare se 
propune finantarea investitiilor din 
anexele 1 si 2 cu prioritate din 
fondurile alocate MDRT 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
potrivit prevederilor art.41, alin. 
(1) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, cheltuielile pentru 
investiţii publice şi alte cheltuieli 
de investiţii finanţate din fonduri 
publice locale se cuprind în 
proiectele de buget, în baza 
programului de investiţii publice 
al fiecărei unităţi administrativ-
teritoriale, întocmit de 
ordonatorii principali de credite 
şi aprobat de autorităţile 
deliberative, iar potrivit 
prevederilor art. 45 alin.(2) din 
aceeaşi lege, ordonatorii 
principali de credite stabilesc 
priorităţile în repartizarea 
sumelor pe fiecare obiectiv 
înscris în programul de investiţii, 
în limita fondurilor cuprinse în 
proiectul de buget cu această 
destinaţie, asigurând totodată 
realizarea obiectivelor de 
investiţii în cadrul duratelor de 
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Grup Parlamentar PSD+PC 
 

execuţie aprobate. 
 
 

364 Art. 8 alin.(4) nou Se propune introducerea unui alineat 
nou alin.(4) : 
 
(4) Începând cu data de 1 ianuarie 
2011 contribuţia pentru veniturile 
din pensii aflate sub limita sumei 
neimpozabile din pensii, prevăzute 
de Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, se suportă  
de către bugetul de stat. 
 
 
Autori : Sen. Gheorghe Saghian,  
Dep. Viorel Ştefan, Dep. Dan Nica, 
Dep. Lucreţia Roşca, Dep. Florin 
Pâslaru - Grup PSD + PC 
 
 

Pentru finanţarea Fondului Naţional 
Unic de Asigurări Sociale de 
Sănătate. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat măsura 
ar influenta negativ veniturile 
bugetului general consolidat cu 
suma de 600 milioane lei în anul 
2011. 
De asemenea, nu este 
menţionată sursa de finanţare, 
aşa cum prevede art.138 din 
Constituţie, iar conform art. 15 
din Legea 500/2002 privind 
finantele publice iniţiatorii au 
obligaţia să prevadă şi 
mijloacele necesare pentru 
acoperirea minusului de venituri. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat măsura 
ar influenta negativ veniturile 
bugetului general consolidat cu 
suma de 1,4 mld. lei în anul 
2011 (aferenta contributiei 
platite de pensionari la nivelul 
veniturilor din pensii peste 740 
lei) 
De asemenea, nu este 
menţionată sursa de finanţare, 
aşa cum prevede art.138 din 
Constituţie, iar conform art. 15 
din Legea 500/2002 privind 
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finantele publice iniţiatorii au 
obligaţia să prevadă şi 
mijloacele necesare pentru 
acoperirea minusului de venituri. 

365 Art.16. – În condiţiile prevederilor 
Legii nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, în cursul 
întregului an ordonatorii principali 
de credite pot efectua virări de 
credite bugetare între titlurile, 
articolele şi alineatele de cheltuieli 
din cadrul aceluiaşi capitol sau de 
la alte capitole, pentru asigurarea 
fondurilor necesare la titlul  
„Cheltuieli aferente programelor cu 
finanţare rambursabilă”. 

Se elimină 
 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din Senat, 
Comisia pentru munca si protectie 
sociala si Comisia pentru sanatate si 
familie din Camera Deputatilor si 
Deputaţi: Victor Ponta, Ioan Cindrea, 
Duşa Mircea, Aura Vasile, Dan 
Mircea Popescu, Solomon Adrian, 
Covaci Dorel, Chiriţă D-tru şi  
deputaţii Grupului PSD. 
 

Motivaţie. 
Prin art. 16, art. 21. alin (3) şi (5) şi 
art. 25. alin.(8) , se întâlnesc 
derogări de la prevederile Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările ulterioare, 
act normativ care este lege 
organică. Conform art.63 din Legea 
24/2000, republicată, derogare se 
poate face  printr-un act normativ 
cel puţin la nivelul  reglementării 
de bază. 
În concluzie nu este 
CONSTITUŢIONAL să fie 
modificată o lege organică printr-o 
lege ordinară  
(Vezi şi Avizul Consiliului 
Legislativ nr. 1390/26.11.2010, la 
proiectul Legii bugetului de stat pe 
anul 2011) 
 
RESPINS DE  Comisia pentru 
munca, familie si protectie sociala 
din Senat, Comisia pentru munca 
si protectie sociala si Comisia 
pentru sanatate si familie din 
Camera Deputatilor 
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Motivatia respingerii: 
 
Conform Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.548/2008, 
printr-o lege ordinară se pot 
modifica dispoziţii dintr-o lege 
organică, dacă acestea nu conţin 
norme de natura legii organice. 

366 Art.17. – Sumele pentru proiectele 
de comunicare, informare publică şi 
promovarea intereselor româneşti 
peste hotare, precum şi pentru 
finanţarea unor acţiuni cu caracter 
social sunt prevăzute în anexa 
nr.3/13/02a la bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului, iar modul de 
repartizare şi utilizare a acestora se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

Se reformulează: 
„ Art. 17 – Sumele pentru proiectele 
de comunicare, informare publică şi 
promovarea intereselor românilor de 
peste hotare, precum şi pentru 
finanţarea unor acţiuni cu caracter 
social sunt prevăzute  în Anexa nr. 
3/13/02a la bugetul Secretariatului 
General al Guvernului, iar modul de 
repartizare şi utilizare a acestora se 
aprobă prin hotărâre a  Guvernului cu 
avizul obligatoriu al Consiliului 
Economic şi Social 
 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din Senat, 
Comisia pentru munca si protectie 
sociala si Comisia pentru sanatate si 
familie din Camera Deputatilor si 
Deputaţi: Victor Ponta, Ioan Cindrea, 
Duşa Mircea, Aura Vasile, Dan 
Mircea Popescu, Solomon Adrian, 
Covaci Dorel, Chiriţă D-tru şi  
deputaţii Grupului PSD. 
 

Motivaţie. 
Având în vedere caracterul social al 
proiectelor se impune, la HGR, 
avizul obligatoriu al Consiliului 
Economic Social. 
 
Sursa de finanţare. 
Bugetul de stat 
 
RESPINS DE  Comisia pentru 
munca, familie si protectie sociala 
din Senat, Comisia pentru munca 
si protectie sociala si Comisia 
pentru sanatate si familie din 
Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii: 
 
Sursa de finanţare indicată nu 
poate suporta efortul financiar 
propus în amendament. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finantare indicata nu poate 
suporta efortul financiar propus 
de amendament  
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367 Art. 172  nou Se propune inroducerea unui articol 
nou 172   cu urmatorul cuprins: 
 
„Art. 172  nou –Introducerea la 
finantare a proiectelor din cadrul 
fiecarui program national se face 
in functie de ordinea in care 
acestea au fost aprobate” 
 
Autori : Sen. Gheorghe Saghian,  
Dep. Viorel Ştefan, Dep. Dan Nica, 
Dep. Lucreţia Roşca, Dep. Florin 
Pâslaru - Grup PSD + P 
 

Transparenta in alocarea resurselor 
bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului. OUG 
nr.63/2010 privind modificarea 
Legii nr.273/2006 privind 
finantele publice locale sunt 
stabilite criterii de alocare a 
fondurilor catre programele 
nationale. 

368 Art. 173  nou Se propune inroducerea unui articol 
nou 173   cu urmatorul cuprins: 
 
„Art. 173  nou –Guvernul, prin 
Ministerul Finantelor Publice, va 
informa trimestrial Parlamentul 
Romaniei, in legatura cu modul de 
alocare a resurselor bugetare catre 
unitatile admnistrativ-teritoriale, 
pe programele nationale de 
infrastructura. Parlamentul 
Romaniei va dezbate in plenul sau, 
raportul comun al comisiilor de 
buget, finante si banci ale celor 
doua Camere, intocmit pe baza 
informarii Guvernului” 
 
Autori : Sen. Gheorghe Saghian,  
Dep. Viorel Ştefan, Dep. Dan Nica, 

Transparenta in alocarea resurselor 
bugetare. 

Se propune respingerea 
amendamentului. Legea 
responsabilitatii fiscal bugetare 
nr.69/2010 stabileste perioadele 
de raportare. Ministerul 
finantelor publice elaboreaza 
raportari trimestrale, o raportare 
semestriala, precum si un rasprt 
la sfarsitul anului privind 
executia bugetara. 
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Dep. Lucreţia Roşca, Dep. Florin 
Pâslaru - Grup PSD + P 

 
369 Art.21. – (3) În condiţiile 

prevederilor Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, în cursul întregului an 
ordonatorii principali de credite pot 
efectua virări de credite bugetare 
între titlurile, articolele şi alineatele 
de cheltuieli din cadrul aceluiaşi 
capitol sau de la alte capitole pentru 
asigurarea fondurilor necesare la 
titlul „Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile 
postaderare”, cu încadrarea în 
nivelul total al fondurilor aprobate.  

Propunem eliminarea . 
 
 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din Senat, 
Comisia pentru munca si protectie 
sociala si Comisia pentru sanatate si 
familie din Camera Deputatilor si 
Deputaţi: Victor Ponta, Ioan Cindrea, 
Duşa Mircea, Aura Vasile, Dan 
Mircea Popescu, 

Motivaţie. 
Prin art. 16, art. 21. alin (3) şi (5) şi 
art. 25. alin.(8) , se întâlnesc 
derogări de la prevederile Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările ulterioare, 
act normativ care este lege 
organică. Conform art.63 din Legea 
24/2000, republicată, derogare se 
poate face  printr-un act normativ 
cel puţin la nivelul  reglementării 
de bază. 
În concluzie nu este 
CONSTITUŢIONAL să fie 
modificată o lege organică printr-o 
lege ordinară  
(Vezi şi Avizul Consiliului 
Legislativ nr. 1390/26.11.2010, la 
proiectul Legii bugetului de stat pe 
anul 2011) 
 
RESPINS DE  Comisia pentru 
munca, familie si protectie sociala 
din Senat, Comisia pentru munca 
si protectie sociala si Comisia 
pentru sanatate si familie din 
Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii: 
 

Se propune respingerea 
amendamentului. Textul propus 
da posibilitate ordonatorilor de 
credite care deruleaza programe 
finantate din fonduri externe 
nerambursabile de a face virari 
de credite pe parcursul intregului 
an, astfel incat sa asigure o mai 
buna absorbtie a fondurilor . 
Aceste prevederi bugetare au 
existat si in anul 2009. Este o 
facilitate acordata orodatorilor 
care deruleaza fonduri europene. 
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Conform Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.548/2008, printr-
o lege ordinară se pot modifica 
dispoziţii dintr-o lege organică, 
dacă acestea nu conţin norme de 
natura legii organice. 
 
 

370 Art.21. – (5) Prin derogare de la 
prevederile Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se autorizează Ministerul 
Finanţelor Publice să efectueze, pe 
parcursul întregului an, cu 
încadrarea în nivelul total al 
fondurilor de la bugetul de stat 
aprobate la titlul „Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare” 
redistribuiri de credite de 
angajament şi virări de credite 
bugetare între ordonatorii principali 
de credite ai bugetului de stat, în 
funcţie de stadiul implementării, la 
nivelul fiecărui ordonator de 
credite, a proiectelor finanţate din 
fonduri externe nerambursabile 
postaderare.  

Propunem eliminarea . 
 
 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din Senat, 
Comisia pentru munca si protectie 
sociala si Comisia pentru sanatate si 
familie din Camera Deputatilor si 
Deputaţi: Victor Ponta, Ioan Cindrea, 
Duşa Mircea, Aura Vasile, Dan 
Mircea Popescu, 

Motivaţie. 
Prin art. 16, art. 21. alin (3) şi (5) şi 
art. 25. alin.(8) , se întâlnesc 
derogări de la prevederile Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările ulterioare, 
act normativ care este lege 
organică. Conform art.63 din Legea 
24/2000, republicată, derogare se 
poate face  printr-un act normativ 
cel puţin la nivelul  reglementării 
de bază. 
În concluzie nu este 
CONSTITUŢIONAL să fie 
modificată o lege organică printr-o 
lege ordinară  
(Vezi şi Avizul Consiliului 
Legislativ nr. 1390/26.11.2010, la 
proiectul Legii bugetului de stat pe 
anul 2011) 
 
RESPINS DE  Comisia pentru 
munca, familie si protectie sociala 
din Senat, Comisia pentru munca 
si protectie sociala si Comisia 

Se propune respingerea 
amendamentului. Textul propus 
da posibilitate ordonatorilor de 
credite care deruleaza programe 
finantate din fonduri externe 
nerambursabile de a face virari 
de credite pe parcursul intregului 
an, astfel incat sa asigure o mai 
buna absorbtie a fondurilor . 
Aceste prevederi bugetare au 
existat si in anul 2009. Este o 
facilitate acordata orodatorilor 
care deruleaza fonduri europene. 
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pentru sanatate si familie din 
Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii: 
 
Conform Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.548/2008, printr-
o lege ordinară se pot modifica 
dispoziţii dintr-o lege organică, 
dacă acestea nu conţin norme de 
natura legii organice. 
 
 

371 Art.25. – (8) Prin derogare de la 
prevederile Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se autorizează Ministerul 
Finanţelor Publice să efectueze 
suplimentări de credite bugetare la 
poziţia bugetară „Fondul Naţional 
de Preaderare” prin virarea de 
credite bugetare de la alte capitole 
de cheltuieli sau de la alte titluri, 
articole şi alineate de cheltuieli din 
cadrul aceluiaşi capitol de 
cheltuieli, în funcţie de stadiul 
implementării proiectelor derulate 
în cadrul programelor cu finanţare 
nerambursabilă de preaderare. 
 
 

 
Propunem eliminarea lor. 
 
 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din Senat, 
Comisia pentru munca si protectie 
sociala si Comisia pentru sanatate si 
familie din Camera Deputatilor si 
Deputaţi: Victor Ponta, Ioan Cindrea, 
Duşa Mircea, Aura Vasile, Dan 
Mircea Popescu, Solomon Adrian, 
Covaci Dorel, Chiriţă D-tru şi  
deputaţii Grupului PSD. 

Motivaţie. 
Prin art. 16, art. 21. alin (3) şi (5) şi 
art. 25. alin.(8) , se întâlnesc 
derogări de la prevederile Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările ulterioare, 
act normativ care este lege 
organică. Conform art.63 din Legea 
24/2000, republicată, derogare se 
poate face  printr-un act normativ 
cel puţin la nivelul  reglementării 
de bază. 
În concluzie nu este 
CONSTITUŢIONAL să fie 
modificată o lege organică printr-o 
lege ordinară  
(Vezi şi Avizul Consiliului 
Legislativ nr. 1390/26.11.2010, la 
proiectul Legii bugetului de stat pe 
anul 2011) 

Se propune respingerea 
amendamentului. Textul propus 
da posibilitate ordonatorilor de 
credite care deruleaza programe 
finantate din fonduri externe 
nerambursabile pre si post 
aderarede a face virari de credite 
pe parcursul intregului an, astfel 
incat sa asigure o mai buna 
absorbtie a fondurilor . Aceste 
prevederi bugetare au existat si 
in anul 2009. Este o facilitate 
acordata orodatorilor care 
deruleaza fonduri europene. 
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RESPINS DE  Comisia pentru 
munca, familie si protectie sociala 
din Senat, Comisia pentru munca 
si protectie sociala si Comisia 
pentru sanatate si familie din 
Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii: 
 
Conform Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.548/2008, printr-
o lege ordinară se pot modifica 
dispoziţii dintr-o lege organică, 
dacă acestea nu conţin norme de 
natura legii organice. 
 

372 Art.33. - În anul 2011, nivelul 
indemnizaţiei sociale pentru 
pensionari, prevăzută de Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.6/2009 
privind instituirea pensiei sociale 
minime garantate, aprobată prin 
Legea nr.196/2009, este de 350 lei. 
 

Modificare: 
 
Art. 33 – În anul 2011, nivelul 
indemnizaţiei sociale pentru 
pensionari, prevăzută în Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 
privind instituirea pensiei sociale 
minime garantată, aprobată prin 
Legea nr. 196/2009, este de 400 lei. 
 
Autori: Comisia pentru munca, 
familie si protectie sociala din Senat, 
Comisia pentru munca si protectie 
sociala si Comisia pentru sanatate si 
familie din Camera Deputatilor si 
Deputaţi: Victor Ponta, Ioan Cindrea, 

Motivaţie. 
Se propune majorarea 
indemnizaţiei sociale minime 
garantată de la 350 lei la 400 lei, 
pentru a proteja social beneficiarii 
şi pentru a creşte puterea de 
cumpărare a pensionarilor cu pensii 
foarte mici.  
S-a indexat nivelul acesteia cu 
inflaţia.  
 
Sursa de finanţare. 
 
Bugetul de stat 
 
RESPINS DE  Comisia pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, in 
prezent bugetul de stat nu poate 
suporta o majorare a pensiei 
sociale minime garantate.   
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Duşa Mircea, Aura Vasile, Dan 
Mircea Popescu, Solomon Adrian, 
Covaci Dorel, Chiriţă D-tru şi  
deputaţii Grupului PSD. 
 
 

munca, familie si protectie sociala 
din Senat, Comisia pentru munca 
si protectie sociala si Comisia 
pentru sanatate si familie din 
Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii: 
 
Sursa de finanţare indicată nu 
poate suporta efortul financiar 
propus în amendament

373 Art.34. - În anul 2011, cheltuielile 
pentru transmiterea şi achitarea 
drepturilor de asistenţă socială 
finanţate din bugetul de stat sau din 
transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele locale, şi care se 
plătesc la domiciliul beneficiarilor 
prin Compania Naţională „Poşta 
Română” - S.A.,  se calculează prin 
aplicarea unui coeficient negociabil 
ce nu poate depăşi 1% din valoarea 
sumelor virate. 
 

Se propune modificarea art.34 astfel: 
 
„Art.34. - În anul 2011, cheltuielile 
pentru transmiterea şi achitarea 
drepturilor de asistenţă socială 
finanţate din bugetul de stat sau din 
transferuri de la bugetul de stat către 
bugetele locale, şi care se plătesc la 
domiciliul beneficiarilor prin 
Compania Naţională „Poşta 
Română” - S.A.,  se calculează prin 
aplicarea unui coeficient negociabil 
ce nu poate depăşi 1,05% din 
valoarea sumelor virate.” 
 
Sursa de finantare: se mentine 
aceeasi finantare, respectiv din 
bugetele din care se finanteaza 
drepturile in discutie 
 
Autori: Comisia economica, 
industrii si servicii din Senat, 

Pentru a garanta continuarea 
transmiterii si achitarii drepturilor 
de asistenta sociala 
 
ADMIS DE  Comisia economica, 
industrii si servicii din Senat, 
Comisia pentru tehnologia 
informatiilor si comunicatiilor din 
Camera Deputatilor 

Se propune respingerea intrucat 
comisionl de transmitere a 
drepturilor de asistenta sociala 
din bugetul asigurarilor sociale 
de stat este de 1%, ca urmare 
initiatorul a considerat necesara 
uniformizarea acestui comision 
si pentru drepturile de asistenta 
sociala finante din bugetul de 
stat.  
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Comisia pentru tehnologia 
informatiilor si comunicatiilor din 
Camera Deputatilor si domnul 
deputat PDL Petru Calianu   
 

374 Art.34. - În anul 2011, cheltuielile 
pentru transmiterea şi achitarea 
drepturilor de asistenţă socială 
finanţate din bugetul de stat sau din 
transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele locale, şi care se 
plătesc la domiciliul beneficiarilor 
prin Compania Naţională „Poşta 
Română” - S.A.,  se calculează prin 
aplicarea unui coeficient negociabil 
ce nu poate depăşi 1% din valoarea 
sumelor virate. 
 

  Se propune eliminarea sintagmei ” 
prin Compania nationala Posta 
Romana S.A.” 
 
Autor: senator PSD Bota Mariun 

 Se propune respingerea 
amendamentului, intrucat la  
licitatiile facute pentru acordarea 
acestui drept de trasnsmitere nici 
o companiei de curierat nu a 
acceptat acest comision de 
trasmitere a drepturilor in toate 
localitatile. 

375  Art.40. – (1) Pentru anul 2011, 
operatorii economici definiţi 
potrivit art.27 din Legea 
nr.329/2009 privind reorganizarea 
unor autorităţi şi instituţii publice, 
raţionalizarea cheltuielilor publice, 
susţinerea mediului de afaceri şi 
respectarea acordurilor-cadru cu 
Comisia Europeană şi Fondul 
Monetar Internaţional, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, determină cheltuielile 
salariale,  astfel: 
 b) operatorii economici care au 
înregistrat profit în anul precedent, 

Se propune completarea art.40 alin 
(1) lin b) astfel: 
 
Art.40. – (1) Pentru anul 2011, 
operatorii economici definiţi potrivit 
art.27 din Legea nr.329/2009 privind 
reorganizarea unor autorităţi şi 
instituţii publice, raţionalizarea 
cheltuielilor publice, susţinerea 
mediului de afaceri şi respectarea 
acordurilor-cadru cu Comisia 
Europeană şi Fondul Monetar 
Internaţional, cu modificările şi 
completările ulterioare, determină 
cheltuielile salariale,  astfel: 

Eliminam astfel veniturile 
inregistrate dar neincasate, 
tratament egal intre SC cu capital 
de stat si SC cu capital privat. 

Se propune respingerea deoarece 
este articolul in forma propusa 
de initiator este cuprinzator, 
avand preveceri specifice astat 
pentru operatorii economici care 
inregistreaza pierderi, cat si 
pentru cei care realizeaza profit. 

Daca un operator inregistreaza 
profit trebuie sa-si achite, cu 
prioritate, datoriile catre bugetul 
public. 
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acordă creşteri salariale, conform 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.79/2008 privind 
măsuri economico-financiare la 
nivelul unor operatori economici, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 203/2009, 
dar nu mai mari decât inflaţia 
prognozată pentru anul 2011; 
 
   

 b) operatorii economici care au 
înregistrat profit în anul precedent, 
acordă creşteri salariale, conform 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.79/2008 privind 
măsuri economico-financiare la 
nivelul unor operatori economici, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea 203/2009, dar nu mai 
mari decât inflaţia prognozată pentru 
anul 2011 si numai dupa achitarea 
tuturo obligatiilor fiscale catre 
bugetele publice”; 
 
Autor: senator PSD Marcu Gheorghe 

376  
Legea bugetului de stat pe anul 
2011  
Capitolul III – Dispoziţii finale   

După articolul 34 se introduce un 
nou articol, art.34 ¹, cu următorul 
cuprins: 
„Art.34¹. – (1) Ministerul Apărării 
Naţionale poate încheia 
angajamente legale peste limita 
creditelor bugetare aprobate prin 
buget, cu aprobarea Ministerului 
Finanţelor Publice. 
 
(2) Cheltuielile legate de 
participarea forţelor armate 
române la operaţiunile în 
străinătate sub egida O.N.U., 
O.S.C.E., N.A.T.O., Uniunii 
Europene  sau în cadrul unor 
coaliţii multinaţionale vor fi 
suportate din alte fonduri 

Pentru derularea unor programe 
strategice de înzestrare a Armatei 
Române, aprobate de CSAT,  care 
să permită îndeplinirea misiunilor 
acesteia.  
 
Participarea Armatei Române la 
misiuni în afara teritoriului naţional 
reprezintă o decizie politică 
asumată la nivel internaţional şi nu 
trebuie sa greveze doar bugetul 
apărării 
 
ADMIS DE  Comisia pentru 
aparare, ordine publica si 
siguranta nationala din Senat si 
Comisia pentru aparare, ordine 
publica si siguranta nationala din 

Se propune respingerea 
amendamentului  

Incheiere de angajamente legale 
peste sumele stabilite isi 
asumatede catre Minisrul 
Apararii Nationale in Strategia 
fiscal bugetara pentru anul 2011 
ar conduce la incalcarea 
prevederilor Legii 
responsabilitatii fiscal-bugetare, 
nr.69/2010.  
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guvernamentale care pot finanţa 
acest tip de acţiuni, adiţionate la 
bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale.” 
 
Sursa de finanţare: credite externe  
 
Autori:Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
din Senat si Comisia pentru aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
din Camera Deputatilor si  dl. 
senator Teodor Meleşcanu şi dl. 
deputat  George Scutaru  

Camera Deputatilor 

377 Art. noi  Se propune modificarea Legii 
bugetului de stat pe anul 2011 
dupa cum urmeaza: 
 
Sumele destinate cheltuielilor de 
capital, din bugetele ministerelor, 
cu destinaţia infrastructură locală, 
se repartizează pe judeţe, ca anexe 
distincte la legea anuală de 
aprobare a bugetului de stat.  
 
sau 
 
În termen de 10 zile calendaristice 
de la aprobarea bugetului de stat, 
ministerele vor comunica judeţelor 
sumele destinate cheltuielilor de 
capital, din bugetele acestora, cu 
destinaţia pentru infrastructură 

 Se respinge amendamentul. Prin 
OUG nr.63/2010 de modificare 
al legii nr.273/2006 s-au stabilit 
prevederi prin care proiectele 
sunt elaborate de ordonatorii 
principali de credite  pe baza 
criteriilor propuse de acestia si 
se aproba prin hotarare a 
Guvernului. 
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locală 
 
 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ANEXA NR.2  
          

                                 ORDONATOR 3/01-09 
 

AMENDAMENTE RESPINSE                                                          
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011 
 

Nr. 
crt. 

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

1.  Anexa 3/01/01 – Administraţia 
Prezidenţială 
Capitol 5000 – Venituri Total 
general 

Se propune diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale de la 
29.272 mii lei (propuneri 2011) la 
28.261 mii lei (execuţie preliminată 
2010) 
 
 
 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL  
  
 
 

Nu se justifică creşterea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale, mai 
ales că această creştere se regăseşte 
în nivelul crescut al bunurilor şi 
serviciilor în 2011. 
În contextul crizei economice şi a 
unui buget de austeritate impus 
ordonatorilor principali de credite, 
considerăm că şi Administraţia 
Prezidenţială îşi poate finanţa 
acţiunile şi invstiţiile  în limitele 
bugetului anului 2010 – execuţie 
preliminată. Surplusul ar putea fi 
utilizat, spre exemplu, pentru 
creşterea bugetului Ministerului 
Muncii, pentru a păstra nivelul 
indemnizaţiei pentru creşterea 
copilului în cuantumul exitent, 
pentru o perioadă de 2 ani. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
stabilite pe destinaţiile din 
bugetul Administraţiei 
Prezindenţiale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
Compataiv cu bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
aprobat prin Legea bugetului de 
stat pe anul 2010 nr. 11/2010, 
prin proiectul de buget de anul 
2011 se propune o reducere de 
30% (de la 40.688 mii lei în anul 
2010 la 28.261 mii lei în anul 
2011). 

2.  Anexa nr.3/02 - Senatul României Se propune înlocuirea Anexei nr.3/02 
- Senatul României, în sumă totală de 
86.546 mii lei, cu o nouă Anexă 
nr.3/02i, în sumă totală de 110.000 
mii lei. 

- Art.64(1) din Constituţia 
României prevede că “resursele 
financiare ale Camerelor sunt 
prevăzute în bugetele aprobate de 
acestea”. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
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Autori:  
Senator PNL Ruşanu Dan-Radu, 
Senator Chelaru Ioan,  
Senattor Dumitru Constantin, 
Senator UDMR Verestoy Attila 

- Art.34(2) din Legea nr.500/2002 
privind finanţele publice prevede: 
“Camera Deputaţilor şi Senatul, cu 
consultarea Guvernului, îşi aprobă 
bugetele proprii şi le înaintează 
Guvernului în vederea includerii lor 
în bugetul de stat”. 
- Fondurile absolut necesare pentru 
funcţionarea instituţiei, în condiţiile 
utilizării prudente şi economice a 
acestora, în anul 2011, sunt în sumă 
totală de 110.000 mii lei. 

prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 

 

3.  Anexa nr.3/03/02 privind bugetul 
Camerei Deputaţilor (sume alocate 
din bugetul de stat) 

- Bugetul Camerei Deputaţilor 
finanţat de la bugetul de stat creşte 
cu 20.004 mii lei, de la 198.649 mii 
lei la 218.653 mii lei, conform 
anexei 3/03/02  alăturate.  
 

Aceste propuneri sunt necesare în 
vederea asigurării resurselor 
financiare strict necesare pentru 
funcţionarea corespunzătoare a 
Camerei Deputaţilor. Resursele 
necesare Camerei Deputaţilor au 
fost evaluate şi stabilite pe baza 
unei analize serioase şi obiective a 
fiecărei cheltuieli, pornită de la 
strictul necesar şi de la 
constrângerile impuse de criza 
economico-financiară. Pe această 
bază a fost aprobat bugetul Camerei 
Deputaţilor prin H.C.D. nr.38/7 
decembrie 2010 privind bugetul 
Camerei Deputaţilor pe anul 2011, 
care potrivit Constituţiei României, 
Legii nr.96/2006 privind statutul 
deputaţilor şi al senatorilor şi Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, trebuie preluat ca atare în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 
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Legea bugetului de stat. Precizăm, 
de asemenea, faptul că, potrivit 
art.64 din Constituţia României, 
art.34 alin.2 din Legea nr.500/2002 
privind finanţele publice şi art.33 
lin Legea nr.96/2006, resursele 
financiare ale Camerelor sunt 
prevăzute în bugetele proprii, pe 
care şi le adoptă fiecare Cameră. 
Actualele prevederi din proiectul de 
buget nu asigură finanţarea 
cheltuielilor de personal necesare 
plăţii întregului personal prevăzut 
în statul de funcţii aprobat pentru 
anul 2010, acoperirea cheltuielilor 
necesare funcţionării clădirii 
Palatului Parlamentului, inclusiv 
efectuarea unor reparaţii capitale 
strict necesare păstrării securităţii şi 
funcţionalităţii clădirii, pentru care 
s-au avut în vedere preţurile 
actualizate la nivelul anului 2011. 

4.  Anexa nr.3/03/13 privind bugetul 
Camerei Deputaţilor (sume alocate 
pentru activităţi finanţate integral 
din venituri proprii) 
 
 
Celelalte anexe se modifică în mod 
corespunzător. 

- La activităţile finanţate integral din 
venituri proprii, cheltuielile 
prevăzute cresc de la 10.797 mii lei 
la 11.490 mii lei, conform anexei 
3/03/13 alăturate.  
 

Aceste propuneri sunt necesare în 
vederea asigurării resurselor 
financiare strict necesare pentru 
funcţionarea corespunzătoare a 
Camerei Deputaţilor. Resursele 
necesare Camerei Deputaţilor au 
fost evaluate şi stabilite pe baza 
unei analize serioase şi obiective a 
fiecărei cheltuieli, pornită de la 
strictul necesar şi de la 
constrângerile impuse de criza 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sumele 
stabilite pentru activităţile 
finanţate integral din venituri 
proprii ale Camerei Deputaţilor 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Pe parcusrul exerciţiului bugetar 
2011, cu ocazia rectificărilor 
bugetare bugetului activităţii 
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economico-financiară. Pe această 
bază a fost aprobat bugetul Camerei 
Deputaţilor prin H.C.D. nr.38/7 
decembrie 2010 privind bugetul 
Camerei Deputaţilor pe anul 2011, 
care potrivit Constituţiei României, 
Legii nr.96/2006 privind statutul 
deputaţilor şi al senatorilor şi Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, trebuie preluat ca atare în 
Legea bugetului de stat. Precizăm, 
de asemenea, faptul că, potrivit 
art.64 din Constituţia României, 
art.34 alin.2 din Legea nr.500/2002 
privind finanţele publice şi art.33 
lin Legea nr.96/2006, resursele 
financiare ale Camerelor sunt 
prevăzute în bugetele proprii, pe 
care şi le adoptă fiecare Cameră. 
Actualele prevederi din proiectul de 
buget nu asigură finanţarea 
cheltuielilor de personal necesare 
plăţii întregului personal prevăzut 
în statul de funcţii aprobat pentru 
anul 2010, acoperirea cheltuielilor 
necesare funcţionării clădirii 
Palatului Parlamentului, inclusiv 
efectuarea unor reparaţii capitale 
strict necesare păstrării securităţii şi 
funcţionalităţii clădirii, pentru care 
s-au avut în vedere preţurile 
actualizate la nivelul anului 2011. 

finanţate integral din venituri 
proprii înfiinţată pe lângă 
Camera Deputaţilor va fi ajusta 
în funcţie de nivelul veniturilor 
încasate. 

5.  Anexa nr. 3/04/01  Inalta Curte Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  Pentru cheltuieli aferente pentru Se propune respingerea 
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de Casatie si Justitie, Capitolul 
50.00 – Total General 
………..83.701 mii lei. 

Anexa nr. 3/04/01/ Capitolul 5000 – 
Total General 103612 mii lei. 
Se suplimentează bugetul cu suma de 
19.911 mii lei 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
Hrebenciuc Viorel, Aura 
Vasile,Chirita Dumitru, Mircea 
Dusa. 

finanţarea a 50 de locuri vacante. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului. 
 

intrucat  
- Potrivit angajamentelor 

asumate de ţara noastră cu FMI 
în anul 2011 numărul de angajaţi 
din sectorul bugetar trebuie să 
fie 1.290.000. Finanţarea unui 
număr de posturi mult mai mare 
decât cel din anul 2010 conduce 
la încălcarea acordurilor de 
împrumut cu organismele 
financiare. 

- Sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere, 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului au fost dimensionate 
de aceasta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu 
 - Nu sunt precizate poziţiile 
bugetare propuse a se 
suplimenta. 

 
6.  Anexa 03/04/01 – Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie  
Se propune suplimentarea bugetului 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de 
la 63.828 mii lei la 65.369 mii lei, 
menţinându-se astfel nivelul alocat în 
anul 2010. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice-
Acţiuni generale, titlul „Cheltuieli de 

Pentru acoperirea cheltuielilor 
curente şi de capital necesare bunei 
funcţionări a instituţiei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
prevăzute la titlul Cheltuieli de 
personal în bugetul Ministerului 
Finanţelor Publice-acţiuni 
generale sunt prevăzute fonduri 
pentru acoperirea necesarului de 
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personal” 
 
Autor: Senator Dan Radu Ruşanu 
 

credite bugetare aferente 
creşterilor salariale stabilite 
pentru anul 2011. 

 

7.  Anexa nr. 3/04  Inalta Curte de 
Casatie si Justitie 

Se propune suplimentarea bugetului 
Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu 
suma de 87.145 mii lei de la 63.828 
mii lei la 150.973 mii lei, astfel: 
- suplimentarea cu suma de 82.566 
mii lei la titlul I, cheltuieli de 
personal, de la 54.081 mii lei la 
136.647 mii lei; 
- suplimentarea cu suma de 639 mii 
lei la titlul II, Bunuri si servicii, de la 
7.831 mii lei la 8.470 mii lei; 
- suplimentarea cu suma de 9 mii lei 
la titlul V, Alte transferuri, de la 26 
mii lei la 35 mii lei; 
- suplimentarea cu suma de 2.437 mii 
lei la titlul IX, Asistenta sociala, de 
la 0 mii lei la 2.437 mii lei; 
- suplimentarea cu suma de 1.494 mii 
lei la titlul XII, Active nefinanciare, 
de la 1.890 mii lei la 3.384 mii lei; 
 
 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori:Comisia juridica, de 
disciplina si imunitati a Camerei 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar; 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 7 -

Deputatilor 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului, deputati PSD Florin Jipa, 
Florina Iordache 

8.  Anexa nr. 3 / 08 / 01  
Capitolul 5000 
Total general - Consiliul 
Concurenţei 
 
 
Anexa nr. 3 / 08 / 01  
Capitolul 5100  
Titlul 10 Cheltuieli de personal 
 
 
Anexa nr. 3 / 08 / 01 
Capitolul 5100  
Titlul 20 Bunuri şi servicii 
 
 
Anexa nr. 3 / 08 / 01  
Capitolul 5001 
Titlul 70 Cheltuieli de capital 

Se suplimentează bugetul Consiliului 
Concurenţei cu suma de 4.398 mii 
lei,  de la 35.316 mii lei, la suma de 
39.714 mii lei                                        
 
 
Se propune suplimentarea bugetului 
titlului “Cheltuieli de personal” cu 
suma de 2.847 mii lei, de la 29.153 
mii lei,                                         la 
suma de 32.000 mii lei 
 
 
Se propune suplimentarea bugetului 
titlului “Bunuri şi servicii”  cu suma 
de 1.035 mii lei, de la 4.233 mii lei la 
suma de 5.268 mii lei 
 
 
Se propune suplimentarea bugetului 
titlului “Cheltuieli de capital”  cu 
suma de 516 mii lei, de la 884 mii lei 
la suma de 1.400 mii lei 
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 

1. Redistribuirea sumei de 4.398 
mii lei din cadrul Anexei nr. 
3/13/27, Cod Program 550, cod 
indicator 5001 Secretariatului 
General al Guvernului pentru 
Programul „Asigurarea şi 
îmbunătăţirea cadrului necesar 
sistemului de luare a deciziilor la 
nivelul Guvernului” din total 
101.261 mii lei şi modificarea în 
consecinţă a acesteia. Reducerea ar 
fi de doar 4,5 %, 
Menţionăm că, după cum se poate 
observa, finanţarea pentru 2011 a 
acestiu program raportat la perioada 
sa de derulare 2009 – 2014 
reprezintă un vârf de finanţare  
nejustificat, atât în raport cu 
realizările şi estimările 
programului, cât şi cu situaţia 
macroeconomică actuală a ţării.  
2. Consiliul Concurenţei a adus la 
bugetul de stat în perioada 2005-
2009 suma de 392.571 mii lei prin 
tarifele, taxele şi amenzile aplicate. 
Pentru funcţionarea instituţiei au 
fost realocate anual maxim 45% din  
această sumă, cealaltă parte  fiind 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 
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Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Dep.Nicolae Bud - PDL 

distribuită către alte componente 
ale Bugetului de stat. 
În consecinţă, sursa de finanţare, în 
cuantum de 4.398 mii lei provine 
din păstrarea la nivelul Consiliului 
Concurenţei a unui cuantum de  
aprox. 47% din suma cu care 
instituţia noastră contribuie la 
Bugetul de stat.   
 
Amendament admis de Comisia 
pentru politică economică,  
reformă şi privatizare şi Comisia 
pentru industrii şi  servicii ale 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 

9.  Anexa 03/09/01 – Avocatul 
Poporului 

Se propune majorarea numărului de 
posturi cu 15 posturi şi suplimentarea 
bugetului Avocatului Poporului cu 
suma de 1.218 mii lei, din care: 
- 977 mii lei la cheltuieli de personal 
- 241 mii lei la bunuri şi servicii 
 
Autor: Deputat Viorel Ştefan 

Pentru asigurarea necesarului de 
personal şi a cheltuielilor curente şi 
de capital pentru funcţionarea în 
bune condiţii a instituţiei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 

 

10.  Anexa nr.3/09 - Avocatul Poporului Se propune suplimentarea capitolului 
51.01 “Autorităţi publice şi acţiuni 

Asigurarea condiţiilor necesare 
îndeplinirii atribuţiilor de serviciu 

Se propune respingerea 
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externe”, titlul “Bunuri şi servicii” cu 
suma de 240 mii lei. 
 
Autor: Senator Toni Greblă 

pentru angajaţii noi, ceea ce 
presupune cheltuieli suplimentare 
generate de întreţinerea şi 
funcţionarea noului aparat de lucru. 

amendamentului întrucât: 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 

 

 
 
 
 



 ANEXA NR.2  
          

                                 ORDONATOR 3/13 vol.1 
 

AMENDAMENTE RESPINSE                                                          
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011 
 

Nr. 
crt. 

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

1.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului  
 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 
ortodoxă „Sf. Mc. Arhid.Ştefan”,  
Protopopiatul Cluj II 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

2.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –  
 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 
ortodoxă Parohia Feleac,  
Protopopiatul Cluj II,   jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare 
ale picturii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

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

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru , Parohia 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
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ortodoxă Lujerdiu Protopopiatul 
Gherla,   jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

4.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului  

Din suma prevăzută  la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă  suma 
de 10 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Lucrări de reabilitare la 
Biserica cu hramul „Sf. Voievozi”, 
parohia Runcu,” comuna Runcu, 
judeţul Vâlcea  
 
Autori: 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 4 -

Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

5.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului  

Din suma prevăzută  la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă  suma 
de 20 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Lucrări de construcţie 
aşezământ social la Biserica cu 
hramul „Sf. Gheorghe”, parohia „Sf. 
Gheorghe Nord” 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL: 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

6.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului  

Din suma prevăzută  la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă  suma 
de 50 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Lucrări de reabilitare la 
Biserica cu hramul „Sf. Gheorghe”, 
parohia „SF. Gheorghe 2”  
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL: 

Obiectiv nou de investiţii Sumele 
sunt necesare pentru imbunatăţirea 
activităţii cultelor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

7.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului  

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor  se alocă  suma 
de 1.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare biserica 
Scaioşi, sat Scaioşi, comuna Orleşti, 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL: 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 

Obiectiv nou de investiţii Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

8.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului  

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă  suma 
de 5000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie Biserică 
Măldăreşti de Jos judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv nou de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

9.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută la Grupa/Titlul Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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General al Guvernului 59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă  suma 
de 600 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reparaţii şi consolidări 
biserici, com. Fârtăţeşti judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

10.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă  suma 
de 150 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Renovare Biserica cu 
hramul Sf.Treime, oraş Berbeşti, 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

11.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă  suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Renovare Biserica Sf. 
Nicolae, oraş Berbeşti, judeţul 
Vâlcea  
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

recunoscute din România.     
 

12.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă  suma 
de 250 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare casă 
parohială Biserica Muereasca”, 
comuna Muereasca, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă  suma 
de 300 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Finalizare construcţie 
biserica cu hramul „Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena” din satul 
Berislăveşti”, comuna Berislăveşti, 
judeţul Vâlcea 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

14.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă  suma 
de 350 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Finalizare construcţie 
biserica cu hramul „Împăratul 
Constantin şi mama sa Elena”, 
parohia Poiana”, comuna Perişani, 
judeţul Vâlcea  
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 

Construcţia acestui locaş s-a făcut 
cu sprijinul cetăţenilor şi mai sunt 
de executat lucrări de tencuieli 
exterioare şi interioare, ziduri de 
împrejmuire, introducerea 
curentului electric în biserică. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

15.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă  suma 
de 150 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Finalizare construcţie 
biserica „Adormirea Maicii 
Domnului”, parohia Băloiu-
Geamăna, sat Obogeni”, comuna 
Stoileşti, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 

Str. Mihai Eminescu nu a mai fost 
prinsă într-un program de 
reabilitare de peste 40 de ani. 
Deserveşte atât comunitatea, cât şi 
turiştii veniţi la tratament în Băile 
Govora. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

16.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă  suma 
de 50 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Finalizare lucrări de 
construcţie capelă Biserica 
Boişoara,” comuna Boişoara, judeţul 
Vâlcea. 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Comunitatea locală a luat decizia 
construirii unei biserici deoarece 
singura biserică din localitate, 
construită din lemn şi veche de 
peste 300 de ani, nu mai poate 
deservi cele 3 sate ale comunei 
(Geamăna, Băloi, Obogeni) – în 
total 250 de familii.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

17.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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– Susţinerea cultelor se alocă  suma 
de 700 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Finalizare construcţie 
biserica cu hramul „Sf. Mihail şi 
Gavriil”, cătun Marineşti, sat 
Olteanca,” comuna Glăvile, judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

18.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă  suma 
de 60 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare biserica cu 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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hramul „Cuvioasa Parascheva”, sat 
Olteanca – centru”, comuna Glăvile, 
judeţul Vâlcea  
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

19.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă  suma 
de 60 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare biserica cu 
hramul „Sf. Nicolae”, cătun Chituci, 
sat Olteanca,” comuna Glăvile, 
judeţul Vâlcea   
 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

20.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă  suma 
de 150 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Continuare lucrări de 
construcţie biserica cu hramul 
„Adormirea Maicii Domnului”, sat 
Stupărei, „comuna Mihăeşti, judeţul 
Vâlcea  
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

21.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă  suma 
de 50 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Lucrări de reabilitare la 
Biserica cu hramul „Sf. Nicolae”, 
parohia Bârseşti”, comuna Mihăeşti, 
judeţul Vâlcea  
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 

Construcţia este realizată în 
proporţie de 60%. Lucrările nu pot 
fi finalizate din lipsă de fonduri. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Senatului                          
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

22.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă  suma 
de 100 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Construcţie biserică la 
Seminarul teologic „Sf. Nicolae”,” 
Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii cultelor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

23.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă  suma 
de 606,064 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Continuare lucrări de 
construcţie Biserica „Sf. Mihail şi 
Gavriil”, parohia Colonie Nuci,” 
Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 

Obiectiv nou de investiţii  Sumele 
sunt necesare pentru imbunatăţirea 
activităţii cultelor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

24.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă  suma 
de 150 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Continuare lucrări de 
construcţie acoperiş la Biserica „Sf. 
Andrei”, parohia Sf. Andrei,” 
Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Continuare obiectiv de investiţii 
(parohia deserveşte o populaţia 
preponderent romă – 80%) 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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25.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă  suma 
de 100 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Lucrări de reabilitare la 
Biserica cu hramul „Sf. Nicolae”, 
parohia Sf. Nicolae,” Râmnicu 
Vâlcea, judeţul Vâlcea  
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Continuare obiectiv de investiţii 
(biserica deserveşte 250 enoriaşi şi 
funcţionează fără acoperiş din anul 
2008) 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

26.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă  suma 
de 30 mii lei,  pentru finanţarea 

Biserica se află într-o stare avansată 
de degradare Sumele sunt necesare 
pentru imbunatăţirea activităţii 
cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
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obiectivului „Lucrări de reabilitare la 
Biserica cu hramul „SF. Nicolae””, 
Parohia Olăneşti, sat I  
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

 Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

27.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Capitolul 6701, Grupa/Titlul 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 
 
Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 200 mii lei pentru  
finanţarea obiectivului “Continuare 
lucrări reparaţii – Biserica Sf. 
Apostoli Petru şi Pavel”,  mun. 

Obiectiv în continuare/Fondul de 
rezervă  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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Călăraşi, jud. Călăraşi 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

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

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de   2631,82 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Biserica Sfintii 
Arhangheli Mihail si Gavrila, 
Comuna Chilia Veche,  Judet: Tulcea 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 

Biserica este construita in anul 
1897 si reprezinta a doua 
constructie ca inaltime din tara 
fiind folosita in al II lea razboi 
mondial ca punct de observare si 
reprezinta un edificiu cultural si 
turistic de importanta nationala. 
Continuare obiectiv de investitie 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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Senatului                          
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

29.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  200 mii lei pentru construire 
Biserică Ortodoxă Iernut. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

30.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de 500.000 mii lei pentru obiectivul 
Seminar Teologic Ortodox, Alba 
Iulia, jud. Alba 
Autori: 

Continuare obiectiv de investiţii. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
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Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Teodor Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor, 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
            
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

31.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevazuta la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se aloca suma 
de 400 mii lei pentru Biserica si Casa 
Parohiala satul Tiparesti, comuna 
Cocorastii Mislii, jud. Prahova 
Autori: 
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 

Investitie noua cu impact social 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

32.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevazuta la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se aloca suma 
de 225 mii lei pentru finantarea 
executiei Sala de mese 
multifunctionala la Biserica 
Ortodoxa Floresti, jud. Prahova 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

 

33.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de 200 mii lei pentru finanţarea 

Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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obiectivului Reabilitare+pictură 
Biserica nr.1 Sfântul Gheorghe, 
comuna Peretu, jud. Teleorman 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară, 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
 Grupurile Parlamentare ale PNL 

Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

34.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de  100 
mii lei pentru Parohia „Sfinţii 
Împăraţi Constantin Şi Elena”, 
municipiul Roşiori de Vede, jud 
Teleorman 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

Suma este necesară pentru 
reabilitarea edificiului. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 



 
 
Nr. 
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Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
 
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară, 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
 Grupurile Parlamentare ale PNL 

stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

35.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de  50 mii 
lei pentru Parohia Adormirea Maicii 
Domnului, municipiul Roşiori de 
Vede, jud Teleorman 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea bisericii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară, 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
 Grupurile Parlamentare ale PNL 
 

 

36.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de  50 mii 
lei pentru sediul administrativ –
Protoierie, Municipiul Roşiori de 
Vede, jud Teleorman 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          

Suma este necesară pentru 
reabilitarea sediului. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară, 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
 Grupurile Parlamentare ale PNL 
 
 

37.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de  60 mii 
lei pentru Parohia Tătărăştii de Sus, 
jud Teleorman 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară, 
 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea bisericii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
 Grupurile Parlamentare ale PNL 
 
 

38.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de  50 mii 
lei pentru Parohia Ciolăneşti, jud 
Teleorman 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară, 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea bisericii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
 Grupurile Parlamentare ale PNL 
 
 

39.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de  40 mii 
lei pentru Parohia Călmăţuiu de Sus, 
jud Teleorman 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară, 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
 Grupurile Parlamentare ale PNL 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea bisericii. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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40.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al Guvernului 
Se propune alocarea sumei de  60 mii 
lei pentru Parohia Drăcşenei, jud 
Teleorman 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară, 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
 Grupurile Parlamentare ale PNL 
 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea bisericii. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

41.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de  50 mii 
lei pentru Parohia „Sf Ilie”, 
municipiul Roşiorii de Vede, jud 
Teleorman 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea bisericii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară, 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
 Grupurile Parlamentare ale PNL 
 

Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

42.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de 1000 mii RON de către 
Secretariatul General al Guvernului 
pentru următorul obiectiv de 
investiţii:  
Construirea unui sediu nou al 

In anul 2008 a fost înfiinţată 
Episcopia Ortodoxă a Sălajului, 
prin separarea vechii Episcopii a 
Oradiei, Bihorului si Sălajului. 
Noua instituţie, care are în pregatire 
nenumarate proiecte spirituale, 
culturale şi sociale, nu dispune de 
sediu, fiind în acest moment 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
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crt. 
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Episcopiei Sălajului, judetul Sălaj. 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Mirel Taloş, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

gazduită în chirie de către Consiliul 
Judeţean. 
 
 

stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

43.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de 200 mii lei pentru executarea unor 
lucrări de pictură la Biserica Sf. 
Gheorghe din oraşul Nehoiu, judeţul 
Buzău. 
 
 Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  

-restaurarea picturilor de la  
Biserica Sf. Gheorghe din cauza 
degradării acestora ; 
-de acest proiect vor beneficia  
1600 de persoane. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu, deputat 
PNL Daniel Chiţoiu, deputat PNL 
Mihai Aurel Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite PNL 

44.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de 730 mii lei  pentru construirea 
Bisericii din parohia Înălţarea Sfintei 
Cruci, oraşul Buzău, judeţul Buzău. 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 

- lucrarea este necesară pentru 
finalizarea Bisericii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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PNL Horia-Dorin  Uioreanu , deputat 
PNL George Adrian Scutaru şi 
deputat PNL Titi Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

45.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de 40 mii lei  pentru executarea unor 
lucrări de pictură la Biserica din satul 
Poşta, comuna Topliceni, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu , deputat 
PNL George Adrian Scutaru şi 
deputat PNL Titi Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

- lucrarea este necesară pentru 
finalizarea Bisericii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

46.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă suma de Fondurile sunt necesare pentru Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 39 -

General al Guvernului 350 mii lei pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a Catedralei  
Ortodoxă din Râmnicu Sărat, jud. 
Buzău. 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
: senator PNL Cristinel Marian 
Bîgiu, deputat PNL Daniel Chiţoiu, 
deputat PNL Mihai Aurel Donţu, 
deputat PNL Gheorghe Dragomir, 
deputat PNL Gheorghe - Eugen 
Nicolaescu, deputat PNL Ioan 
Ţintean, deputat PNL Horia-Dorin  
Uioreanu , deputat PNL George 
Adrian Scutaru şi deputat PNL Titi 
Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat.  

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

47.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de 25  mii lei pentru  continuarea 
lucrărilor   la aşezământul social Sf. 
Treime din parohia Berca, com. 
Berca, jud. Buzău 
 

Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea obiectivului de investiţii 
specificat. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu , deputat 
PNL George Adrian Scutaru şi 
deputat PNL Titi Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

48.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de 850 mii lei pentru restaurare 
Biserica Ortodoxă Sf. Nicolae Ribiţa, 
judeţul Hunedoara. 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 

Continuare obiectiv de investiţii; 
evitarea degradării lucrării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Senatului                          
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

49.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de 800 mii lei pentru construire 
Biserica Ortodoxă din oraşul Uricani, 
judeţul Hunedoara. 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 

Continuare obiectiv de investiţii. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

50.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de 300 mii lei pentru continuare 
obiectiv restaurare Biserica Ortodoxă 
Brad, judeţul Hunedoara. 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţii. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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51.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de 30 mii lei pentru reparaţii casa 
parohială Reea, judeţul Hunedoara. 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de 
cheltuieli din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

52.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de 100 mii lei pentru renovare 
Biserica din Coaja, judeţul 
Hunedoara. 
Autori: 

Continuare obiectiv de investiţii – 
Biserica a fost distrusă în urma unui 
incendiu.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

53.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de 30 mii lei pentru reparaţii casa 
parohială Cârneşti, judeţul 
Hunedoara 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de 
cheltuieli din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Senatului                          
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

54.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Capitolul 6701, Grupa/Titlul 59, art. 
12 – Susţinerea cultelor 
 
Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 500 mii lei pentru  
“Reabilitare biserică ortodoxă, sat 
Delureni”, com. Urmeniş, jud. 
Bistriţa-Năsăud 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
 

Obiectiv în continuare/Fondul de 
rezervă  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De asemenea, nu se specifică 
sursa de finanţare, ca atare 
contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

stabilirea sursei de finanţare”. 

55.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Capitolul 6701, Grupa/Titlul 59, art. 
12 – Susţinerea cultelor 
 
Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 50 mii lei pentru  
“Reabilitare biserică ortodoxă, Sf. 
Nicolae” sat Răzoare, com. Miheşu 
de Câmpie, jud. Bistriţa-Năsăud 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 

Obiectiv în continuare/Fondul de 
rezervă  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De asemenea, nu se specifică 
sursa de finanţare, ca atare 
contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

56.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de 50 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Reabilitare Biserica  
Severineşti  cu hramul Sf. Petru şi 
Pavel”-comuna Căzăneşti jud 
Mehedinţi 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
 
Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de  investiţii Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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57.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de 50 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Reabilitare Biserica  
Severineşti  cu hramul Sf. Petru şi 
Pavel”-comuna Căzăneşti jud 
Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de  investiţii Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

58.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de 100 mii lei pentru reabilitarea 
Bisericii Ortodoxe „Buna Vestire” 
din comuna Apoldu de Jos, judeţul 
Sibiu 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
 
Autori: 
Deputat PNL Mircea Cazan 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea 
Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 

59.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de 350 mii lei pentru reabilitarea 
Bisericii Ortodoxe „Sfânta Treime”, 
în tehnică „Fresca”, din oraşul 
Cisnădie, judeţul Sibiu 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea proiectului de 
investiţii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Autori: 
Deputat PNL Mircea Cazan 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea 
Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

60.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de 500 mii lei pentru reabilitare 
Biserică din comuna Bucov, judeţul 
Prahova 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
 
Autori: 
Deputat PNL Adriana Săftoiu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputat PNL Uioreanu Horea 
Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL 
reunite 

61.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de 100 mii lei pentru Protoieria 
Caracal, jud. Olt 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea 
Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
reabilitare ale sediului 
administrativ 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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reunite 
62.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al Guvernului 
Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia „Sf. 
Nicolae”, Caracal jud Olt 
 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

63.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia „Sf. 
Martiri Brâncoveni” - Garnizoana 
Caracal, UM 01256, jud Olt 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 53 -

Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

64.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia „Sf. 
Vasile” 
Izvorul Tamăduirii, Sf Ilie, Caracal 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

65.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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de  100 mii lei pentru „Toţi Sfinţii” 
Caracal, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

66.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 
„Adormirea Maicii Domnului” , 
(Catedrala) Caracal, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 55 -

Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

67.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru „Sf. Dr. Fără 
de Arginţi Cosma şi Damian” - 
Spital  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

68.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută la Grupa/Titlul Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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General al Guvernului 59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru „Sf. Apostoli 
Petru şi Pavel”, „Sf. Gheorghe” 
Caracal 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

69.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia „Sf. 
Treime” Caracal, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

recunoscute din România. 
 

70.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru „Buna-
Vestire” Caracal, jud Olt 
Str. Elena Doamna nr.2 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

 

71.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 
„Intrarea Maicii Domnului în 
Biserică” Caracal 
Str. M. Viteazu nr.3, jud Olt 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
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 Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

72.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia „Sf. 
Ioan Botezătorul” Caracal 
Str. Ghe. Doja nr.2 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 59 -

Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

73.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 
 „Sf. Nicolae’’ comuna Bîrza  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

74.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
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Mărgheni  
„Sf. Gheorghe” Brâncoveni 
Sat Mărgheni, jud Olt 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
De asemenea, nu se specifică  

75.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 
Brâncoveni „Sf. Nicolae”, 
Brâncoveni 
Sat Brâncoveni jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

 

76.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 
Cezieni  
„Sf. Dumitru”  
„Sf. Arhid. Ştefan” , Cezieni jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

77.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia Văleni 
Brâncoveni , „Sf. Gheorghe” si „Sf. 
Dumitru, Brâncoveni, Sat Văleni, jud 
Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

78.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Bondrea 
 „Sf. Nicolae, Cezieni 
sat Bondrea jud Olt 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

79.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Corlăteşti  
Parohia „Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavriil”, Cezieni 
Sat Corlăteşti jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

80.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru, Buta Parohia 
“Adormirea Maicii Domnului” , 
Crâmpoia, Sat Buta jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

81.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 
Crâmpoia  
“Sf. Nicolae” 
„Sf. Gheorghe, Crâmpoia jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

 ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

82.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 
Dăneasa 
 „Sf. Împăraţi Constantin şi 
Elena”„Cuv. Parascheva” Com. 
Dăneasa, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

recunoscute din România. 
 

83.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 
Zănoaga „Intrarea Maicii Domnului 
în Biserică”, Dăneasa, Sat Pestra , 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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crt. 
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Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

84.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 
Comanca  
„Sf. Nicolae” Deveselu 
Sat Comanca , jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

85.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
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Deveselu  
„Sf. Nicolae” Deveselu 
, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

86.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia Reşca 
 „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”,”Sf. 
Nicolae”, Dobrosloveni 
Sat Reşca jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

87.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 
Frăsinetu de Pădure  
„Sf. Nicolae”, Dobrosloveni 
Sat Frasinetu jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

88.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 
Roşieni  
„Sf. Nicolae”, Com. Dobrun 
Sat Roşieni jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

89.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 
Dobrun 
 „Sf. Nicolae”, Com. Dobrun 
Sat Dobrun jud Olt 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
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Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

90.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 
Potopin  
„Sf. Grigorie Decapolitul”, 
Dobrosloveni 
Sat Potopin jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

91.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 
Dobrosloveni „Sf. Nicolae, 
Dobrosloveni jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

92.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută la Grupa/Titlul Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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General al Guvernului 59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru „Parohia 
Peretu 
 „Cuv. Parascheva”, Drăgăneşti 
Str. Speranţei nr.1, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

93.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 
Drăgăneştii de Sus „Sf. Arhangheli 
Mihail şi Gavriil”, Drăgăneşti 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

94.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 
Drăgăneştii de Jos „Adormirea 
Maicii Domnului”, Drăgăneşti, Str. 
Oltului nr.35, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

95.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 
Comanii de Sus „Sf. Împăraţi 
Constantin şi Elena”, Drăgăneşti, 
Comanii de Sus,  Sat Comani,  jud 
Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

 ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

96.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru „Sf. 
Gheorghe” - Cimitir, jud Olt 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

97.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 
Comanii de Jos „Sf. M. Mc. 
Gheorghe” şi „Cuv. Parascheva”, 
Drăgăneşti Comanii de Jos 
Sat Comani jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

98.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 
Grozăveşti 
 „Sf. M. Mc. Gheorghe”, Drăghiceni 
Sat Grozăveşti jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

99.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 



 
 
Nr. 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Drăghiceni „Sf. Nicolae”, Com. 
Drăghiceni, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

100.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia Liiceni 
„Adormirea Maicii Domnului”, 
Drăghiceni, Sat Liiceni, jud Olt 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

101.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 
Fălcoiu „Sf. Nicolae”  , Com. 
Fălcoiu,  jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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102.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 
Cioroiaşu Crîng „Sf. Împăraţi 
Constantin şi Elena”, Fălcoiu 
Sat Cioroiu jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

103.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 
Cioroiu 
 „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”, 
Fălcoiu 
Sat Cioroiu jud Olt 
Autori: 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 



 
 
Nr. 
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Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

104.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 
Hotărani 
 „Sf. Voievozi”  Fărcaşele 
Sat Hotărani, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

105.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 
Fărcaşele de Sus „Sf. Nicolae”, 
Fărcaşele Sat Fărcaşele de Sus, jud 
Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

106.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 
Fărcaşu de Jos „Sf. Nicolae”, 
Fărcaşele 
Sat Fărcaşele de Jos, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

 ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

107.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 
Ghimpaţi 
 „Sf. Nicolae”, Fărcaşele 
Sat Ghimpaţi jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 



 
 
Nr. 
crt. 
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Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite  

recunoscute din România. 
 

108.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 
Parohia Oltişoru  „ Sf. Dumitru” 
Găneasa 
Sat Oltişoru , jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

109.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
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Ghimpeţeni „Sf. Ioan Botezătorul”, 
Ghimpeţeni jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

110.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 
Bălăneşti  
“Sf. Împăraţi”, Mărunţei 
Sat Bălăneşti jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

111.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Filia „Sf. 
Apostol Andrei” -Malu Roşu, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
 Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

112.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută la Grupa/Titlul Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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General al Guvernului 59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 
Mihăeştii de Sus „Adormirea Maicii 
Domnului”  , jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

113.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 
Mihăeştii de Jos „Sf. Nicolae”  , jud 
Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

recunoscute din România. 
 

114.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 
Mărunţei “Cuv. Parascheva”, „Sf. 
Ioan Botezătorul”, Sat Gâldae, jud 
Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

115.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Parohia 
Viişoara “Adormirea Maicii 
Domnului”, Sat Viişoara jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

116.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011  pe unitatile de 
cult  la Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor astfel : 
 
Biserica Ortodoxă Ucraineană  

Necesitatea urgenta de sume 
pentru lucrari de reparatii, 
consolidari, proiectari pentru 
buna desfasurare a activitatilor 
din incinta unitatilor de cult. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
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“Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din 
mun.Reşiţa – pentru lucrări de  
finisaje exterioare şi interioare cu 
suma de 450 mii lei. 
 
Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pe unitatile de 
cult astfel : 
 
Biserica Ortodoxă “Sfinţii Apostoli 
Petru şi Pavel” din mun. Suceava – 
pentru lucrări de aducţiune de apă, 
canalizare şi construcţia unui grup 
sanitar, cu suma de 60 mii lei. 
 
AUTOR: Deputat   Stefan Buciuta 
 

- Sursa de Finantare : fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
Guvernului. 

Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

117.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 2.000 mii lei la 
capitolul 6701 "Cultura, recreere, 
religie", titlul 59 "Alte cheltuieli", 
articolul 12 "Sustinerea cultelor", 
pentru: 
„Episcopia Ortodoxa a Spaniei si 
Portugaliei-Catedrala ortodoxa 
romana Madrid din diaspora.”  
 
 
 
 
 
 

Construirea acestui edificiu de mare 
valoare naţională și simbolică 
pentru 
comunitatea românească din Spania 
constituie un prilej pentru aceasta, 
de a-și afirma 
într-un mod demn prezența și 
contribuția la actualul profil 
cultural, religios și etnic al 
Peninsulei Iberice 
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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Autor: Deputat PDL Călian Petru 
 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

118.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pe unitatile de 
cult la Cap.5001 Grupa 59 titlul X 
Alte Cheltuieli Art.12 Susţinerea 
cultelor astfel : 
 
Reabilitarea bisericii “Schimbarea la 
faţă”, Strada Domnească, Galaţi – 
suma de 50.000 lei 
Reabilitarea bisericii „Schimbarea la 
faţă”, str. Mircea cel Bătrân nr. 36, 
Constanţa – suma de 50.000 lei 
Consolidarea şi restaurarea bisericii 
“Buna Vestire”, str. Calea 
Călăraşilor nr. 3, Brăila – suma de 
50.000 lei 
 
Reabilitarea bisericii “Sfântul 
Nicolae” , str. Păcii nr.1, Sulina, 
judetul Tulcea – suma de 50.000 lei 
 
Reabilitarea bisericii “Buna Vestire”, 
str. Buna Vestire nr. 2, Tulcea – 
suma de 50.000 lei 
 
Reabilitarea bisericii “Sfânta 
Treime”, str. George Baritiu nr. 12, 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 

 
- Sursa de Finantare : fondul de 

rezerva aflat la dispozitia 
guvernului.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 92 -

Braşov – suma de 50.000 lei 
 
Reabilitarea bisericii “Izvorul 
Tămăduirii”, str. Teilor, Calafat, 
judeţul Dolj – suma de 50.000 lei 
 
Reabilitarea bisericii “Buna Vestire”, 
str. Mircea cel Bătrân nr. 12, Giurgiu 
– suma de 50.000 lei 
 
Reabilitarea bisericii “Sfintii Apostoli 
Petru si Pavel”, str. Aurel Vlaicu nr. 
74, Brasov – suma de 50.000 lei 
 
AUTOR: Deputat Dr. Dragoş 
Zisopol 
 

119.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 la Cap. 5001 
Grupa 59 Titlul X Alte cheltuieli 
Art. 12 Susţinerea cultelor pentu 
susţinerea cultelor,   pentru 
reabilitarea clădirii Centrului 
Eparhial  al Episcopiei Sârbe de 
Timişoara, Municipiul Timişoara, 
Piaţa Unirii nr. 4, Jud. Timiş, cu 
suma  1 250 mii lei.   
 
Autor: deputat Duşan POPOV, 
Grupul Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 
 
 

Motivare: Clădirea (construită în 
perioada 1745 - 1747) este 
reprezentativă pentru Municipiul 
Timişoara, fiind declarată 
monument istoric de clasă “A”. 
Pentru acest obiectiv este întocmit 
proiectul tehnic pentru aferent. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

120.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 la Cap. 5001 
Grupa 59 Titlul X Alte cheltuieli 
Art. 12 Susţinerea cultelor pentru 
susţinerea cultelor, pentru 
reabilitarea şi amenajarea 
Compexului Mănăstirii Ortodoxe 
Sârbe ”Sfântul Gheorghe”, sat 
Mănăstire, Com. Birda, Jud. 
Timiş, cu suma 1 000 mii lei . 
 
Autor: deputat Duşan POPOV, 
Grupul Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

Motivare: Mănăstirea este 
declarată monument istoric, datând 
din sec. XV, suma cerută fiind 
destinată începerii reabilitării şi 
amenajării complexului mănăstirii. 
Pentru acest obiectiv este întocmit 
proiectul tehnic pentru aferent. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

121.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 la Cap. 5001 
Grupa 59 Titlul X Alte cheltuieli 
Art. 12 Susţinerea cultelor pentru 
unităţile de cult, pentru finalizarea 

Motivare: Biserica este declarată 
monument istoric, datând din sec. 
XIX, fiind cea mai afectată unitate 
de cult din Banat, în urma ultimelor 
cutremure din zonă. Suma cerută 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
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lucrărilor la consolidarea şi  
reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Sârbe Parţa, comuna Parţa, jud. 
Timiş, cu suma de 450 mii lei . 
 
Autor: deputat Duşan POPOV, 
Grupul Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

este destinată continuării lucrărilor 
de reabilitare şi consolidare - 
reparaţii capitale, proiectul tehnic 
respectiv fiind întocmit. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

122.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 la Cap. 5001 
Grupa 59 Titlul X Alte cheltuieli 
Art. 12 Susţinerea cultelor pentru 
unităţile de cult, pentru finalizarea 
lucrărilor de reabilitare şi consolidare 
-  reparaţii capitale la Biserica 
Ortodoxă Sârbă Cralovăţ, comuna 
Topolovăţu Mare, jud. Timiş, cu 
suma de 350 mii lei. 
 
Autor: deputat Duşan POPOV, 
Grupul Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

Biserica este veche, datând din 
1868 şi a fost grav afectată în urma 
alunecărilor de teren din zonă, 
suma cerută fiind necesară 
continuării lucrărilor de reabilitare 
şi condsolidare - reparaţii capitale. 
Există întocmit proiectul tehnic 
pentru aceste lucrări. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

123.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Viişoara 
“Adormirea Maicii Domnului”, Sat 
Viişoara jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

124.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Tituleşti  
„Sf. M. Mc. Gheorghe”  
Sf Nicolae, jud Olt 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

125.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Tomeni 
Ostrov „Sf. Nicolae”, Osica de Sus, 
sat Tomeni, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

126.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei Parohia Osica de Sus I 
„Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”, 
jud Olt 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
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cultelor  
 

Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

127.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Osica de 
Sus II „Sf. Mc. Gheorghe”  , jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
 PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

128.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Greci  
„Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” , 
Osica de Sus, Sat Greci , jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

129.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Osica de 
Jos „Sf. Nicolae”, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
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administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

130.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Olari I  
„Sf. Nicolae”, Pîrşcoveni 
Sat Olari jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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131.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Olari sat 
Butoiu„Naşterea Maicii Domnului”   
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

132.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Pîrşcoveni 
„Sf. Nicolae”, Pîrşcoveni 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 101 -

Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

133.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Piatra Olt 
I 
 „Sf. Ioan Botezătorul”, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

134.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Piatra Olt-
Gară „Adormirea Maicii Domnului”, 
jud Olt 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
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cultelor  
 

Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

135.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia  Enoşeşti  
„Sf. Ilie”, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

136.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Criva 
 „Sf. Nicolae”, Piatra Olt 
Sat Criva de Sus jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

137.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Filia Criva de Jos 
 „Adormirea Maicii Domnului”, 
Piatra Olt, Sat Criva de Jos jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

138.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Piatra Sat 
„Sf. Dumitru” Piatra Olt, Str. 
Bisericii nr.11, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Grupurile Parlamentare PNL reunite 
139.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Călineşti  
„Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” 
Radomireşti, Sat Călineşti, 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

140.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Radomireşti „Adormirea Maicii 
Domnului” 
 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

141.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Crăciunei 
 „Sf. Treime”  si Sf Arhangheli 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Grupurile Parlamentare PNL reunite 
142.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Poiana 
 „Sf. Dimitrie” 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

143.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Redea de 
Răsărit „Sf. Ioan Botezătorul”, 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

recunoscute din România. 
 

144.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Redea 
Apus I „Sf. Voievozi” 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

145.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Redea 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Apus II „Intrarea Maicii Domnului în 
Biserică” 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

 ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

146.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Redişoara 
 „Sf. Gheorghe”,  
Com Redea, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

147.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Valea 
Soarelui 
„Nasterea Maicii Domnului” 
Com Redea, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

148.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Rotunda I 
„Izvorul Tămăduirii” Com. Rotunda 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 



 
 
Nr. 
crt. 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

149.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Rotunda 
II  
„Sf. Dimitrie” 
Com. Rotunda jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

150.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Rotunda 
III  
„Izvorul Tămăduirii”Com. Rotunda 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

151.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Frumoasa 
I „Duminica Tuturor Sfinţilor”  Sat 
Seaca 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 



 
 
Nr. 
crt. 
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cultelor  
 

jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

152.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Frumoasa 
II „Duminica Tuturor Sfinţilor”  
Seaca 
Sat Seaca (capelă), jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

153.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru,  Parohia Creţeşti  
„Sf. Voievozi”, Sprâncenata  
Sat Bîrseştii de Sus , jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

154.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Sprâncenata „Înălţarea Domnului” 
Sprâncenata  
Sat Gâlmee 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
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Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

155.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Viespeşti  
„Naşterea Maicii Domnului” 
Sprâncenata  
Sat Viespeşti jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

156.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă suma de  Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

100 mii lei pentru, Parohia Stoeneşti 
 „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” 
Com. Stoeneşti 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

157.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Stoicăneşti I „Sf. Împăraţi Constantin 
şi Elena” 
Stoicăneşti jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

 

158.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, , Parohia 
Stoicăneşti II „Sf. Împăraţi 
Constantin şi Elena” 
Stoicăneşti , jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

159.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă suma de  Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

100 mii lei pentru, Parohia Şopîrliţa 
 „Sf. Treime”, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

160.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Stoborăşti 
„Sf. Nicolae” 
Tufeni 
Sat Stoborăşti jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

161.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Tufeni 
Deal “Sf. Împ. Constantin şi Elena” 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

162.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Tufeni 
Vale “Sf. Împ. Constantin şi Elena”, 
jud Olt 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
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cultelor  
 

Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

163.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Văleni I  
„Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”   
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

164.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Văleni II  
„Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”   
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

165.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Popeşti  
„Sf. Nicolae” Văleni 
Sat Popeşti 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
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publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

166.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Tirişneag  
„ Sf. Dimitrie” Văleni, Sat Tirişneag 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

167.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
100 mii lei pentru, Parohia 
Mărgăriteşti „Sf. Voievozi” 
Voineasa 
Sat Mărgăriteşti 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

168.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Blaj 
Voineasa „Sf. Dumitru”  Voineasa 
Sat Blaj 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
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publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

169.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia  „Sf. 
Dumitru” Voineasa Mică Voineasa, 
Sat Voineasa Mică, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

170.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Rusăneşti, Voineasa 
 „Sf. Dumitru” Voineasa 
Sat Rusăneşti Voineasa  
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

171.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia „Sf. 
Dumitru” –   Sat Rusăneşti Voineasa  
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 



 
 
Nr. 
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echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

172.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru,  
Parohia Racoviţa  
„Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” - 
Voineasa 
Sat Racoviţa 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
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Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

173.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Mânăstirea Sf. 
Cruce 
Naşterea Sf. Ioan Botezătorul, 
Înălţarea Sf. Cruci Studina, Sat 
Studiniţa 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

174.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Protoieria Corabia 
Str.Trecerea Dunarii nr. 29 
jud Olt 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare 
şi modernizare ale sediului 
administrativ.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
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cultelor  
 

Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

 Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

175.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Celeiu  
“Sf. Nicolae” Corabia Cartier Celeiu 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

176.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Corabia 
Veche  “Sf. Spiridon”,   Oraş 
Corabia Cartier Corabia Veche Str. 
Traian,nr. 54, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

177.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia “Sf. 
Dumitru” Daşova Corabia 
Str. Dumitru Buzdun, nr. 64 
jud Olt 
Autori: 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

178.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia “Sf. Ioan 
Botezătorul” , oraş Corabia, Str. 
Nicolae Titulescu, nr.84, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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- 131 -

Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

179.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia “Sf. 
Treime” Catedrală Corabia 
Str. 1Mai, nr. 4 jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

180.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Tudor 
Vladimirescu “Sf. Dumitru”  
Corabia 
Cartier. Tudor Vladimirescu 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
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publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

181.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Siliştioara  
“ Sf. Nicolae”, Corabia Cartier 
Siliştioara 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

182.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
“Adormirea Maicii Domnului”  
Corabia cart Vârtopu jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

183.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Băbiciu I 
“Sf. Dumitru” Com  Băbiciu,   
Sat Băbiciu jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

184.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Băbiciu 
II “Sf. Voievozi” Com. Băbiciu 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Grupurile Parlamentare PNL reunite 
185.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Brastavăţu  “Sf. Nicolae”  
Com. Brastavăţu Sat Brastavăţu 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

186.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filie Gara Visina, 
Ad.,M. Domnului Com Brastavăţu 
Sat Gară Vişina, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

187.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Cruşovu  
“Sf. Nicolae” Com.Brastavăţu 
Sat Cruşovu jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

188.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă suma de  Suma este necesară pentru Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 137 -

General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

100 mii lei pentru, Parohia Bucinişu 
I  “Adormirea Maicii Domnului”  
 Com. Bucinişu 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

189.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Bucinişu 
II 
 “Sf. Ioan Botezătorul”  Com. 
Bucinişu Sat Bucinişu Mic, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 



 
 
Nr. 
crt. 
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Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

 

190.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Bucinişu 
III “Adormirea Maicii Domnului”   
Com.  Bucinişu jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

191.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Cilieni  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 



 
 
Nr. 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

“Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”  
Biserica nouă Com. Cilieni  
Sat Cilieni jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

 ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

192.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Gura-
Padinii ,,Sf Dumitru” Com. Gura 
Padinii, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

193.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  
Giuvărăşti “Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavriil” Com.Giuvărăşti 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

194.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filie “Sf. 
Nicolae” Com. Giuvarasti va fi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 



 
 
Nr. 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

mânăstire 
Com Giuvarasti , jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

195.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Gîrcov  
 “Sf Nicolae” Com. Gîrcov, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 
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Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

196.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Ursa  
“Sf. M. Mucenic Gheorghe” ,  
 Com.Gîrcov,   Sat Ursa jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

197.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Slăveni  
“Adormirea Maicii Domnului”  
Com Gostavăţu Sat Slaveni 
jud Olt 
Autori: 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

198.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Gostavăţu 
I “Sf. Nicolae” ,  Com. Gostavăţu, 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

199.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  
Gostavăţu II “Sf. Nicolae”   
 Com. Gostavăţu Sat Brezuica 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

200.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  
Plăviceanca “Adormirea Maicii 
Domnului”  Com. Grădinile,  Sat 
Plăviceanca jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
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publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

201.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Grădinile  
 “Sf. Nicolae” Com. Grădinile, 
Sat Grădinile jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

202.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  
Grojdibodu I “Sf. Apostoli Petru şi 
Pavel” Com. Grojdibodu, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

203.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Spital 
 “Sf Vasile”  Oraş Corabia  
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

204.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  
Grojdibodu  II “Sf. Grigore 
Decapolitul”, “Sf. Haralambie” 
Com.Grojdibodu Sat Hotaru 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

205.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia “ Potelu 
Adormirea Maicii Domnului” , Com. 
Ianca Sat Potelu jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

206.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Ianca I 
 “Sf. Ioan Botezătorul”  
Com.  Ianca jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
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teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

207.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Ianca 
Nouă ” Sf Ioan Botezatorul” , Com. 
Stefan cel mare Sat Ianca Noua , jud 
Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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208.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Izbiceni  
“Sf. Nicolae” Com. Izbiceni 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

209.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Cîmpu 
Părului “Sf. Împăraţi Constantin şi 
Elena”  Com. Obârşia 
 Sat Cîmpu Părului jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

 

210.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Coteni 
” Izvorul Tămăduirii” Com.  Obârşia 
Sat Coteni jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

211.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Obârşia 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Nouă “Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavriil”  Com. Obârşia Sat Obârşia 
Noua jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

 ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

212.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Tabon 
 “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” 
Com. Obârşia Sat Tabonu, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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213.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Obârşia 
Veche  “Adormirea Maicii 
Domnului” Com. Obârşia, Sat 
Obârşia Veche 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

214.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Orlea I  
 “Sf. Nicolae” Com.  Orlea, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
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Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

215.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Orlea II 
 “Sf. Ioan Botezătorul” 
Com. Orlea  jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

216.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Rusăneşti  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

“Adormirea Maicii Domnului”  
Com. Rusăneşti, Sat Rusăneşti jud 
Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

 ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

217.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Jieni  
 “Sf. Ioan Botezătorul” 
 Rusăneşti Sat Jieni jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

218.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  
Scărişoara “Sf. Nicolae”,  Com. 
Scărişoara Sat Scărişoara, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

219.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Plăviceni 
“Sf. Dumitru”  
 Scărişoara Sat Plaviceni 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
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cultelor  
 

jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

220.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Frunzaru 
“Adormirea Maicii Domnului” Com.  
Sprâncenata,  Sat Frunzaru jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

221.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filie Uria nu este 
sfinţită, Va avea hramul Sf. 
Gheorghe 
Com.  Sprâncenata Sat Uria, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

222.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Studina  
“Adormirea Maicii Domnului”   
Com. Studina Sat studina 
jud Olt 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
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 Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

223.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Studiniţa 
“Sf. Ioan Botezătorul” , Com. 
Studina Sat Studiniţa, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

224.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Ştefan cel 
Mare  “Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavriil” Com. Ştefan cel Mare, jud 
Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

225.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Doanca  
“Sf. Dumitru” Tia Mare Sat Doanca 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

226.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Potlogeni 
“Sf. Nicolae”  Tia Mare 
 Sat Potlogeni jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 162 -

Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

227.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Tia Mare 
“Sf. Mucenic Haralambie” Cuv. 
Parascheva Com. Tia Mare 
Sat Tia Mare jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

228.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Traian  
“Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”  
Com.  Traian Sat Traian , jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

229.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Urzica I 
“Sf. Ioan Botezătorul” Com. Urzica 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Grupurile Parlamentare PNL reunite 
230.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Urzica II  
“Adormirea Maicii Domnului”  
 Urzica Sat Urzica jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
 Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

231.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Stăvaru  
“Sf. M. Mucenic Dimitrie”  
 Urzica Sat Stăvaru jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Senatului                          
 Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

recunoscute din România. 
 

232.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  
Vădăstriţa “Intrarea Maicii 
Domnului în Biserică” Com. 
Vădăstriţa, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

233.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă suma de  Suma este necesară pentru Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

100 mii lei pentru, Parohia 
Vădăstriţa I  “Intrarea Maicii 
Domnului în Biserică”  
 Com. Vădăstriţa, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

234.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Vădastra  
“Sf. M. Mucenic Dimitrie”   
Com. Vădastra Sat Vădastra 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Senatului                          
 Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

 

235.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Vişina 
Veche “Buna-Vestire” Com. Vişina 
Sat Vişina Veche , jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

236.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Vişina 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Nouă  “Adormirea Maicii 
Domnului”, Com. Vişina Nouă Sat 
Vişina Nouă, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

 ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

237.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Vlădila 
Nouă “Adormirea Maicii Domnului” 
Vladila II Com. Vlădila Sat Vlădila 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

238.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Vlădila I 
“Sf. Nicolae”  Com. Vlădila,  Sat 
Vlădila jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

239.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru,  Protoieria Slatina 
I Slatina Str. Lipscani, nr.26, jud Olt 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare 
ale sediului administrativ. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
 Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

 (conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

240.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Mânăstirea 
Clocociov ,,Sfinţii Arhangheli Mihail 
şi Gavriil” ‚,Naştera Maicii 
Domnului”   
Slatina Str. Mănăstirii, nr. 3,  
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

241.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Mânăstirea 
Brâncoveni “Ad. M. Domnului” 
Comuna Brâncoveni jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

242.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Mânăstirea Călui  
Ad M. Domnului 
Biserica nouă Comuna Călui, sat 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 



 
 
Nr. 
crt. 

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

Gura Călui jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

243.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Mânăstirea 
Măineşti “Acoperământul Maicii 
Domnului”    
Balş Str. Sat Mâineşti, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
 Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

244.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Mânăstirea 
Strehareţi “Adormirea Maicii 
Domnului” Slatina 
Str. Strehareţi nr. 154 jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

245.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia “Înălţarea 
Domnului”, Slatina Str. Ecaterina 
Teodoroiu, Nr.6 jud Olt 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
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cultelor  
 

Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

246.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Slatina  
Str. 1 Decembrie 1918 jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

247.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
“Pogorârea Sf. Duh”, „Naşterea 
Maicii Domnului” 
Slatina Str. Caloianca, nr.57, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

248.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia “Sf. Trei 
Ierarhi”Slatina 
B-dl. A.I.Cuza jud Olt 
Autori: 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
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 Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

249.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia „Sf. 
Nicolae Clocociov” Slatina , Str. Sf. 
Nicolae, nr.11 jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

250.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia „Sf. 
Nicolae Coastă” Slatina, Str. Al. 
Varipatti, nr.2 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

251.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Paraclisul 
Episcopal „Sf. Treime”, Slatina Str. 
Grădiniţei, nr.2, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
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echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
 Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

252.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  „Sf. 
Ştefan” Slatina, Str. Plevnei, nr.6 jud 
Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

253.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia “Sf. Mc. 
Mina” Slatina Str. Textilistului, nr.17 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

254.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia “Sf. 
Pantelimon” Slatina,Str. Drăgăneşti, 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
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teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

255.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia “Sf. Ioan 
Botezătorul”, „Sf. Arhangheli Mihail 
şi Gavriil” 
Slatina Str. 13 Decem, nr.10     
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Grupurile Parlamentare PNL reunite 
256.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Comunitatea 
Surdo-Muţi “Sf. Grigore Palama” 
Slatina 
Str. Gradinitei, Nr. 2 jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

257.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Bărăştii 
de Vede “Sf. Nicolae” şi „Cuvioasa 
Parascheva” Com. Bărăşti, 
Sat Bărăştii de Vede, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
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administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

258.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Brebeni 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Brebeni jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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259.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Brebeni I  
„Buna Vestire”  
Sfinţii Împ.Constantin şi Elena Com. 
Brebeni 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

260.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Bălteni 
“Adormirea Maicii Domnului” Com. 
Bălteni 
Sat Bălteni jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

261.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Bălteni 
“Cuv. Parascheva” , Bălteni Sat 
Bălteni 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Grupurile Parlamentare PNL reunite 
262.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Boroieşti 
“Sf. Ierarh Nicolae” , Bărăşti Sat 
Boroieşti jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

263.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Veţeni  
„Sf. Nicolae”, „Cuv. 
Parascheva”Bărăşti  
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

recunoscute din România. 
 

264.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Lăzăreşti 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Bărăşti 
Sat  Lăzăreşti jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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265.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Mereni 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Bărăşti 
Sat  Mereni jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

266.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Băidana 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Bărăşti 
Sat  Băidana jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

recunoscute din România. 
 

267.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Richicioara  
„Sf. Dimitrie”, „Cuv. Parascheva” 
Bărăşti , Sat  Richicioara, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

268.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă suma de  Suma este necesară pentru Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

100 mii lei pentru, Parohia Moţoieşti 
“Sf. Mc. Teodor Tiron si Cuv. 
Parascheva” Bărăşti de Vede 
Sat Moţoiesti jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

269.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Popeşti 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Bărăşti 
Sat Popeşti jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 190 -

Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

 

270.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Coloneştii de Jos “Sf. Arhangheli 
Mihail şi Gavriil”, Coloneşti Sat 
Bărăşti, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

271.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă suma de  Suma este necesară pentru Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

100 mii lei pentru, Parohia 
Coloneştii de Sus “ Cuv. 
Parascheva”  Coloneşti 
Sat Bărbuleşti jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

272.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Vlaici- 
Chelbeşti „Sf. Nicolae” , Coloneşti 
Sat Chelbeşti, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

 

273.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Vlaici 
 “Sf. Nicolae”, „Cuv. 
Parascheva”Coloneşti 
Sat Vlaici jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

274.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Maldăr  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

“Sf. Nicolae” Coloneşti jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

 ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

275.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia  Guieşti 
“Cuv. Parascheva”Coloneşti 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

276.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Bătăreni 
 “Cuv. Parascheva”   
Coloneşti Sat Bătăreni 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

277.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Corbu I  
“Cuv. Parascheva” , Corbu Sat 
Corbu jud Olt 
Autori: 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
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 Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

278.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Burduleşti “Sf. Cuv. Parascheva” 
Corbu 
Sat Burduleşti jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
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Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

279.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Buzeşti  
“Sf. Nicolae” Corbu, Sat Buzeşti jud 
Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

280.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Ciureşti  
“Sf. Ioan Botezătorul” 
Corbu Sat Ciureşti jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 



 
 
Nr. 
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echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

281.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Milcoveni “Adormirea Maicii 
Domnului” Corbu 
Sat Milcoveni jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

282.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Coteana I 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Coteana jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

283.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Coteana 
II “Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” 
Com. Coteana jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 



 
 
Nr. 
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administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

284.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Boba 
 “Cuv. Parascheva” Făgeţelu 
Sat  Boba jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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285.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Făgeţelu 
Deal “Adormirea Maicii Domnului” 
Făgeţelu 
sat Fagetelu jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

286.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Făgeţelu 
vale„Cuv. Parasheva” 
Făgeţelu Sat Făgetelu jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

recunoscute din România. 
 

287.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Chilia 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Făgeţelu  
Sat Chilia, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

288.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă suma de  Suma este necesară pentru Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

100 mii lei pentru, Filia “Sf. 
Nicolae” Făgeţelu Sat Chilia, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

289.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Ciorâca 
“Cuv. Parascheva” , Făgeţelu, Sat 
Ciorâca, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

290.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Icoana  
“Sf. Împăraţi” Icoana 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

291.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Floru   
“Sf. M. Mc. Dimitrie Izvorâtorul de 
Mir”Com. Icoana, Sat Floru, jud Olt 
Autori: 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
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 Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

292.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Ursoaia 
“Sf. Voievozi Mihail si av”, „Sf. 
Alexie, omul lui dumnezeu” Icoana 
Sat Ursoaia jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 
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Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

293.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Izvoarele  
“Sf. Treime” Com. Izvoarele, Sat 
Izvoarele jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

294.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Alimăneşti 
 “Sf. Nicolae” Izvoarele  
Sat Alimăneşti jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
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publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

295.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Nouă  
“Sf. Dimitrie” Schitu, sat Lisa jud 
Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
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Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

296.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Ipoteşti  
“Sf. Nicolae” – Sf Ioan Botezatorul 
Ipoteşti jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

297.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Milcov 
“Sf.Nicolae” Com. Milcov, Sat 
Milcov Vale, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

298.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Milcov-Deal 
“Sf. Dimitrie” Com. Milcov 
Sat Milcov Deal jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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299.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Prooroci  
“Sf. Voievozi” Con. Milcov 
Sat Prooroci Ulmi jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

300.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Bacea 
“Sf. Nicolae” Movileni Sat Bacea, 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

 

301.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Tâmpeni  
“Sf. Nicolae”Movileni, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

302.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Scorniceşti I (Tătărăi)  “Sf. Împăraţi 
Constantin şi Elena” şi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
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cultelor  
 

“Cuv.Parascheva”, Scorniceşti jud 
Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

303.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Lolea 
 “ Sf. Nicolae” Scorniceşti, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

304.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Scorniceşti II “Adormirea Maicii 
Domnului”  
Scorniceşti Sat Piscani, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

305.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia SeMeA  
“Cuv. Parascheva” , Scorniceşti, jud 
Olt 
Autori: 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
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 Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

306.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Braniştea 
“Adormirea Maicii Domnului” “Cuv. 
Parascheva” Sîrbii - Măgura 
Sat Branişte ,jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

307.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Sârbi “Sf. 
Arhangheli Mihail şi Gavriil” Sârbi – 
Măgura, Sat Sârbi jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

308.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Vităneşti 
“Adormirea Maicii Domnului” (fosta 
Parohia Corbu II) Sârbii – Măgura 
Sat Vităneşti jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
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publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

309.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Optaşi  
“Sf. Nicolae” Optaşi – Măgura Sat 
Optaşi, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 216 -

Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

310.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Paris  
“Adormirea Maicii Domnului” 
Optaşi – Măgura, Sat Optaşi jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

311.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Jugaru 
„Tuturor Sfinţilor” 
Sf. Nicolae Optaşi – Măgura 
Sat Optaşi fost Jugaru 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

312.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia “Cuv. 
Parascheva”, „Sf. Gheorghe” – Zăvoi 
Optaşi – Măgura jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

313.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Măgura 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Perieţi 
Sat Măgura jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

314.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia “Sf. 
Nicolae” – Mierleştii de Sus 
Perieţi Sat Mierleşti,jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

315.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Perieţi  
“Sf. Dimitrie” Perieţi, Sat Perieţi jud 
Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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316.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Perieţi de 
Sus  “Sf. Nicolae” Com. Perieţi jud 
Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

317.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Fălcoieni  
“Sf. Nicolae” Potcoava, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

 

318.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Găgiuleşti “Cuv.  Parascheva”, 
Potcoava Sat Sineşti, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

319.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Brazdă “Sf. 
Constantin şi Elena”, Potcoava Sat 
Sineşti, jud Olt 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
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cultelor  
 

Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

320.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Meşineşti 
“Cuv. Parascheva”, Potcoava Sat 
Meşineşti, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

321.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Trufineşti 
“Sf. M. Mc.Dimitrie” , Sf Cuv. 
Parascheva, Potcoava Sat Trufineşti 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

322.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Potcoava  
“Sf. Dimitrie şi Sf. Voievozi” , 
Potcoava Mijlocu, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

323.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Valea 
Merilor “Adormirea Maicii 
Domnului” Potcoava 
Sat Valea Merilor jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

324.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Greci  
“Sf. Ierarh Nicolae”  
Schitu Sat Greci jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

325.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Schitu 
Greci “Sf. Arhangheli”, Schitu Sat 
Greci , jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
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Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

326.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Moşteni  
“Sf. Ioan Botezătorul”  
Schitu Sat Moşteni 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

327.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Bălţaţi  
“Sf. Ilie” Scorniceşti Sat Bălţaţi jud 
Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

328.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia “Adormirea 
Maicii Domnului” – Slobozia, 
Scorniceşti , Sat Slobozia 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
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administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

329.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia “Intrarea în 
Bis. A Maicii Domnului” – Popeşti 
Scorniceşti Sat Popeşti jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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330.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Bircii 
 “Sf. Ierarh Nicolae” Scorniceşti, Sat 
Bircii jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

331.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Mihăileşti 
- Mărgineni “Cuv.  Parascheva”   
Scorniceşti , Sat Mihăileşti, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

 

332.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia “Sf. 
Arhangheli Mihail şi Gavriil” – 
Mărgineni , Scorniceşti, Sat 
Mărgineni jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

333.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Negreni I  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

“Sf. Ierarh Nicolae”  
Scorniceşti Sat Negreni 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

 ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

334.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Negreni 
II “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” 
Scorniceşti, Sat Negreni jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

335.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Chiţeasca 
 “Sf. Dimitrie” Scorniceşti 
Sat Chiţeasca jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

336.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Slătioara 
I “Sf. Treime” Slătioara 
jud Olt 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
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cultelor  
 

Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

337.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Slătioara 
II “Sf. Arhangheli” , Slătioara jud 
Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 
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Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

338.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Aluniş 
“Adormirea Maicii Domnului”  
Spineni 
Sat Alunişu jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

339.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Optăşani  
“Cuv. Parascheva” Spineni Sat 
Optăşani 
jud Olt 
Autori: 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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crt. 
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- 235 -

Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

340.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Alunişul de 
Jos- Cătănoi , “Cuv. 
Parascheva”Spineni  
Sat Cătănoi , jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 
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Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

341.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia   “Sf. 
Nicolae”, Spineni Sat Profa jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

342.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Spineni - 
Davideşti “Duminica Tuturor 
Sfinţilor” Spineni Sat Davideşti jud 
Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

343.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Davideşti 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Spineni jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 
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Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

344.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Vineţi 
“Adormirea Maicii Domnului”-
“Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” 
, Spineni Sat Vineţi, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

345.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Clăcaşi- 
Vineti de Vale “Adormirea Maicii 
Domnului” Spineni 
Sat Vineţi jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

346.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Şerbăneştii de Jos “Sf. Ioan 
Botezătorul” „Sf. Împăraţi 
Constantin şi Elena”, Şerbăneşti Sat 
Şerbăneşti, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

347.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Şerbăneştii de Sus  “Adormirea 
Maicii Domnului” Şerbăneşti jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

348.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Teiuş 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Scorniceşti 
Sat Teiuş jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 



 
 
Nr. 
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Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

349.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Rusciori 
“Cuvioasa Parascheva” Scorniceşti 
Sat Rusciori, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Grupurile Parlamentare PNL reunite 
350.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Constantineşti “Adormirea Maicii 
Domnului” , Scorniceşti Sat 
Constantineşti, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

351.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Mogoşeşti “Sf. Dumitru” , “Cuvioasa 
Parascheva” 
Scorniceşti Sat Mogoşeşti 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

352.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Mijloc 
“Adormirea Maicii Domnului”  
Scorniceşti, Sat Mogoşeşti jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Grupurile Parlamentare PNL reunite 
353.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Olteni  
“Sf. Nicolae”  Scorniceşti 
Sat Mogoşeşti jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

354.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Şuica 
“Cuvioasa Parascheva” Scorniceşti 
Sat Şuica, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 



 
 
Nr. 
crt. 
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Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

recunoscute din România. 
 

355.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Şuica de Jos 
“Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului”  Scorniceşti 
Sat Şuica jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

356.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă suma de  Suma este necesară pentru Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

100 mii lei pentru, Parohia Jitaru  
“Naşterea Maicii Domnului” 
Scorniceşti Sat Jitaru, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

357.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Călugări  
„Sf. Ioan Botezătorul” 
“Cuv. Parascheva”, Tătuleşti 
Sat Măgura jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 
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Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

358.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia  Bărbălăi 
“Sf. Nicolae”, “Cuv. Parascheva” 
Tătuleşti 
Sat Bărbălăi jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

359.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Tătuleşti 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

de Sus Cuv. Parascheva“ , Tătuleşti, 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

 ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

360.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Dopicea  
“Cuv. Parascheva” , Tătuleşti Sat 
Dopicea, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 
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Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

361.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Tătuleştii 
de Jos “Sf. Parascheva”  
Tătuleşti jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

362.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia “Sf. 
Voievozi” Tătuleşti 
Sat Tătuleşti jud Olt 
Autori: 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
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 Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

363.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Mirceşti  
“Adormirea Maicii Domnului” 
Tătuleşti 
Sat Mirceşti jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 
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Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

364.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Momaiu 
 “Cuv. Parascheva” Tătuleşti 
Sat Momaiu jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

365.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Topana 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Topana Sat Topana jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
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echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

366.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Păcala “Sf. 
Nicolae”  Com. Făgeţelu, sat Topala, 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

367.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Valea 
Ungureni “Cuv. Parascheva”  
Topana Sat Cândeleşti 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

368.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Ungureni 
„Sfintii Arhangheli”, Topana Sat 
Ungureni , jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

369.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Bârca 
 “Cuv.  Parascheva” , Valea Mare Sat 
Bârca, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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370.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Valea Mare  
“Sf. Dimitrie” - Valea Mare 
Sat Valea Mare Nouă 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

371.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Turia 
 “Sf. Dimitrie” Com. Valea Mare Sat 
Turia, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

recunoscute din România. 
 

372.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Zorleasca 
“Adormirea Maicii Domnului” sfintii 
arhangheli 
Valea Mare jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

373.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă suma de  Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

100 mii lei pentru, Parohia Valea 
Mare “Adormirea Maicii Domnului” 
Valea Mare, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

374.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Buiceşti  
“Sf. Nicolae” Priseaca 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

375.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Bărcăneşti I “Adormirea Maicii 
Domnului” Com. Vâlcele jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

376.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Bărcăneşti II “Sf. Voievozi” , Com. 
Vâlcele Sat Bărcăneşti, jud Olt 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
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cultelor  
 

Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

377.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Vâlcele  
“Sf. Ierarh Nicolae” , Vâlcele jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

378.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Protoieria Slatina 
II Slatina Str. Dinu Lipati, nr. 21, jud 
Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare 
ale sediului administrativ.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

379.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia „Sf. 
Gheorghe-Ionaşcu”, Slatina Str. 
Ionaşcu, nr. 62, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
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Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

380.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia “Sf. 
Împăraţi-Sopot” , Slatina Str. Piteşti, 
nr.16, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Grupurile Parlamentare PNL reunite 
381.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia “Sf. 
Nicolae”  
 Nicolae Obrocari, Slatina Str. 
Cimitirului, nr.138, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

382.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Sf. Vasile 
Spital “Sf. Vasile” Slatina (în incinta 
Spitalului Judeţean Slatina) Str. N. 
Titulescu, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
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administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

383.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Cireaşov 
“Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavriil”Slatina Str. Şcolii, nr.2 
Cartier Cireaşov, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 
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Grupurile Parlamentare PNL reunite 
384.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia “Naşterea 
Maicii Domnului” , Slatina Str. 
Grigore Alexandrescu, Cartier Pîrliţi, 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

385.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Baldovineşti  
„Sf. Nicolae” Com. Baldovineşti jud 
Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
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Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

386.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Pietriş 
„Intrarea Maicii Domnului în 
Biserică”Baldovineşti 
Sat Pietriş jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

387.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia  Gubandru 
,,Sf. Ilie’’ Baldovineşti, Sat 
Gubandru jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
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echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

388.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia „Sf. 
Împăraţi Constantin şi Elena” Balş 
Str. N. Bălcescu, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
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Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

389.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Teiş 
„Cuvioasa Parascheva”  
Balş Cartier. Teiş, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

390.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Sf. 
Dumitru „Sf. Dimitrie” Balş Str. 
Ghe. Vasilescu nr.12, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
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teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

391.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Sfinţii 
Apostoli Petru şi Pavel Balş 
(Catedrala) Balş Str. N Bălcescu, nr. 
2, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
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392.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Corbeni 
Oboga „Adormirea Maicii 
Domnului” Balş Str. Mihai Viteazul 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

393.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia  Oboga de 
Jos ,,Sf. Nicolae” Sat  Oboga de Jos 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

recunoscute din România. 
 

394.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia „Sf. Cuv. 
Parascheva” Balş, Str. Popa Şapcă, 
nr.30, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

395.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Măineşti 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

 ,,Sf. Nicolae” – „Sf. Voievozi” Sat  
Cartier Măineşti jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

 ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

396.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Maica 
Domnului „Adormirea Maicii 
Domnului”Balş Cartier Vârtina jud 
Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 272 -

Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

397.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Bechet 
„Sf. Treime” Bobiceşti 
Sat Bechet jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

398.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Leoteşti  
„Sf. Dumitrie” Bobiceşti, Sat 
Leoteşti jud Olt 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
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cultelor  
 

Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

399.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Bobiceşti 
„Cuv. Parascheva” Bobiceşti 
Sat Bobiceşti jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

400.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Chinteşti 
 ,, Sf. Dumitrie” Bobiceşti, Sat 
Chinteşti jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

401.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Călui 
“Sf. Voievozi”Com. Călui 
Sat Călui jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
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echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

402.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Beculeşti 
„Înălţarea Domnului” Cîrlogani Sat 
Beculeşti , jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

403.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Cîrlogani 
„Sf. M. Mc. Dimitrie” 
Cîrlogani jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

404.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Cepari 
„Sf. Treime” Cîrlogani , Sat Cepari 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
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teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

405.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Albeşti  
“Sf. Nicolae” Cungrea, Sat Albeşti 
jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

406.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă suma de  Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

100 mii lei pentru, Filia Mieşti 
„Adormirea Maicii Domnului” 
 Cungrea Sat Mieşti, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

407.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Ibăneşti 
“Cuvioasa Parascheva”, Cungrea Sat 
Ibăneşti, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

408.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Oteştii 
de Jos  
“Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” 
Cungrea Sat Oteştii de Jos jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

409.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Oteştii de 
Sus “Adormirea Maicii Domnului” 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 280 -

cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Cungrea Sat Oteştii de Sus jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

410.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Spătaru  
“Adormirea Maicii Domnului” 
Cungrea 
Sat  Spătaru jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

411.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Mierliceşti  
“Sf. M. Mc. Dumitrie” Leleasca Sat 
Mierliceşti, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

412.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Urluiasca 
“Sf. Nicolae” Cungrea Sat  Urluiasca 
jud Olt 
Autori: 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
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 Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

413.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Valea 
Secii  
“Sf. Ie. Nicolae” Poboru 
Sat Albesti jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

414.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru,  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Parohia Curtişoara “Sf. Dumitru”  
Curtişoara , jud Olt 
 Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

 ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

415.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Dobrotinet 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Curtişoara, Sat Dobrotinet, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

416.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia 
Mânăstirea Albă “Naşterea Maicii 
Domnului”, “Sf. Ilie”   
Curtişoara Sat Proaspeţi, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

417.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru,  Parohia Câmpu 
Mare “Cuvioasa Parascheva” 
Dobroteasa Sat Câmpu Mare, jud Olt 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
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cultelor  
 

Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

418.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Filia Murgeşti “Sf. 
Voievozi”  Dobroteasa Sat  
Murgeşti, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

419.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru,  
Capela Naşterea Maicii Domnului 
Dobroteasa Sat  Câmpu Mare, jud 
Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

420.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia 
Dobroteasa  “Cuvioasa Parascheva” 
Com. Dobroteasa, jud Olt 
Sat Dobroteasa, jud Olt  
Autori: 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

421.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Filia Doneşti 
“Adormirea Maicii Domnului”  
Com. Vitom..Sat  Doneşti, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

422.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru,  
Parohia Piscu “Sf. Dimitrie”  
Dobreţu Sat  Piscu  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
 Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

423.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Curtişoara  
Dobreţu “Sf. Voievozi” Dobreţu  Sat 
Curtişoara , jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
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Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

424.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru,  
Parohia Dranovăţu „Sf. Nicolae”  
Găneasa Sat Dranovăţu, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Grupurile Parlamentare PNL reunite 
425.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Grădiştea 
„Sf. Dimitrie”  Găneasa Sat 
Grădiştea, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

426.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Izvoru 
„Cuv. Parascheva”, „Cuv. Grigorie 
Decapolitul” Găneasa Sat Izvoru, jud 
Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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- 291 -

teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

recunoscute din România. 
 

427.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Găneasa  
„Sf. Dumitru” Găneasa, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

428.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

Gănesuica „Sf. Nicolae” Gănesa Sat 
Gănesuica  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

 ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

429.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Găvăneşti 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Găvăneşti , jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

430.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Băleasa 
„Sf. Apostoli Petru şi Pavel” 
Găvăneşti Sat Băleasa, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

431.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru,  
Parohia Broşteni “Sf. Ierarh Nicolae” 
Găvăneşti Sat  Broşteni, jud Olt 
Autori: 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
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 Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

432.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Strejeşti I 
„Sf. Gheorghe” Grădinari, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
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Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

433.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Petculeşti 
„Sf. Dumitru” Grădinari Sat 
Petculeşti, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

434.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Iancu 
Jianu I “Cuvioasa Parascheva” Iancu 
Jianu, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

435.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Iancu 
Jianu II 
 “Sf. Dumitru” Iancu Jianu II, 
Cimegeana, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
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Grupurile Parlamentare PNL reunite 
436.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Dobriceni 
“Cuvioasa Parascheva”Iancu Jianu 
Sat  Veliceni, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

437.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru,  
Filia Preoteşti “sf. Ioan Botezătorul”  
Iancu Jianu Sat  Preoteşti, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

recunoscute din România. 
 

438.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Leleasca  
“Sf. Ioan Botezătorul”  Leleasca 
Sat Toneşti, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

439.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Păroşi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

“Adormirea Maicii Domnului” 
Leleasca Sat. Păroşi, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

 ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

440.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru,  
Filie Ştefăneşti „Ad. M. Domnului” 
Leleasca Sat. Păroşi, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

441.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Urşi 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Leleasca 
Sat Urşi, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

442.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Filia Afumaţi 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Leleasca 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
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Sat Afumaţi, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

443.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia 
Morunglav   
„Sf. Treime” Morunglav, Sat 
Morunglav, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

444.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Moruneşti 
„Cuvioasa Parascheva” Morunglav 
Sat Moruneşti, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

445.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Filia Bărăşti „Sf. 
Nicolae”, Morunglav Sat Bărăşti, jud 
Olt  
Autori: 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
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Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

446.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Filia Poiana Mare 
„Cuvioasa Parascheva” Morunglav 
Sat Poiana Mare, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

447.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Ghioşani  
„ Sf. Dumitru Morunglav, Sat 
Ghioşani, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

448.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Oboga 
“Sf. Dumitru” , Oboga, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
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administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

449.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Filia Oboga de Sus 
“Sf. Nicolae”  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

450.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Parohia Oporelu “Adormirea Maicii Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Domnului” - “Sf. Arhangheli Mihail 
şi Gavriil” Oporelu , jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

451.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Rădeşti 
“Sf. Trei Ierarhi” Oporelu Sat 
Rădeşti, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
 Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

452.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Beria 
 “Sf. Împăraţi”  şi „Sf. Ioan”  
Oporelu Sat Beria, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

453.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Filia Corbu, “Sf 
Nicolae” şi Sf. Maria Mică” Teslui 
Sat Corbu, jud Olt  
Autori: 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
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Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

454.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Pleşoiu 
„Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”  
Pleşoiu Sat Pleşoiu, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

455.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă suma de  Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

100 mii lei pentru Parohia Arceşti 
„Sf. Nicolae” , Pleşoiu Sat Arceşti, 
jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

456.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Cocorăşti 
„Sf. Nicolae” , Pleşoiu Sat Cocorăşti 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

457.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Bistriţa 
Nouă 
“Sf. Grigorie Decapolitul” 
Piatra Olt Sat. Bistriţa Nouă, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

458.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Doba I 
„Bunavestire” Pleşoiu Sat Doba, jud 
Olt  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
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Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

459.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Doba II 
„Intrarea Maicii Domnului în 
Biserică”Pleşoiu, Sat Doba, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

460.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Cornăţel 
“Sf. Arhangheli” Poboru Sat 
Cornăţel Vale , jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

461.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Filia Seaca 
Muşeteşti “Adormirea Maicii 
Domnului” Poboru 
Sat Seaca, jud Olt 
 Autori: 
Comisia pentru administraţie 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
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publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

462.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Creţi „Sf. 
Nicolae”„Sf.Ap.Andrei”„Sf. Ilie” 
Poboru Sat Creţi, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

463.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Poboru I 
“Sf. Treime” Poboru, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

464.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Priseaca 
“Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” 
Priseaca, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
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teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

465.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Poboru II 
“Sf. Dimitrie”, “Sf. Arhangheli” 
Poboru, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 316 -

466.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru,  
Parohia Sâmbureşti “Adormirea 
Maicii Domnului” Com. Sâmbureşti, 
jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

467.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Filia Stănuleasa 
“Sf. Dumitru” Sâmbureşti Sat 
Stănuleasa, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

recunoscute din România. 
 

468.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Colibaşi 
„Adormirea Maicii Domnului” 
 şi„Sf.Arhangheli Mihail şi Gavril”   
Strejeşti, Sat. Colibaşi , jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

469.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă suma de  Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

100 mii lei pentru Parohia Mamura 
„Sf. Apostoli Petru şi Pavel” Şi 
Sf.M.Mc.Dimitrie Izvorâtorul de 
Mir” Strejeşti Sat Mamura, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

470.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Strejeştii 
de Sus  „Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavril”  
Strejeşti Sat Strejeştii de Sus, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

recunoscute din România. 
 

471.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Strejeştii 
de Jos II „Sf. Treime” Strejeşti Sat 
Strejeştii  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

472.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă suma de  Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

100 mii lei pentru Parohia Cherleşti 
“Sf.Ierarh Nicolae”, „Sf. Muceniţă 
Filofteia” Teslui Sat Cherleşti, jud 
Olt Autori: Deputat PNL Gigel 
Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

473.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Comăniţa 
“Sf. Nicolae” Teslui Sat Comăniţa, 
jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 
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Grupurile Parlamentare PNL reunite 
474.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Filia Schitu  
Deleni 
 Sf. Treime” Teslui Sat Comăniţa, 
jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

475.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Deleni 
“Sf. Voievozi Mihail şi Gavriil” 
Teslui Sat Deleni, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
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teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

476.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Teslui 
“Cuvioasa Parascheva” Teslui, jud 
Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

477.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă suma de  Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

100 mii lei pentru Parohia Săltăneşti 
“Sf. Dimitrie”  Com. Priseaca, jud 
Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
 Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

478.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

 Din suma prevăzută se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Flia „Sf. 
Arhangheli            
Mihail şi Gavril” şi„Sf. Ilie” 
Com. Priseaca, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Senatului                          
: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

 

479.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Parohia Cucuieţi “Sf. Nicolae”-   
Verguleasa Sat Cucuieţi, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

480.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Dumitreşti 
“Adormirea Maicii Domnului” şi 
„Sf. Împ. Constantin şi Elena” 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
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Verguleasa Sat Dumitreşti, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

481.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Poganu 
“Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului”-capela Sf. Cuvioasa 
Parascheva – Verguleasa Sat Poganu, 
jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

482.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia 
Verguleasa  “Sf. Împăraţi”, Com. 
Verguleasa, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

483.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Dejeşti 
“Sf. Arhangheli” Com. Vitomireşti, 
Sat. Dejeşti. , jud Olt  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 327 -

Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

484.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Trepteni 
“Sf. Arhangheli” Vitomireşti, Sat 
Trept, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

485.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia 
Vitomireşti “Cuvioasa 
Parascheva”Com. Vitomireşti  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

486.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia „Sf. Treime” 
– Stănuleasa Vitomireşti Sat  
Stănuleasa, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
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echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

487.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia 
Vitomireşti I 
 “Sf. Dumitru”  Vitomireşti, Sat 
Bulimanu, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

488.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Călineşti  
Prisaca “Sf. Dumitru”  Vulpeni Sat 
Prisaca, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

489.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Filia Prisaca 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Mischii Sat Călineşti, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

490.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru,  
Parohia Gropşani “Sf. Nicolae” 
Vulpeni Sat Gropşani, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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491.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Filia Horezu 
“Cuvioasa Parascheva” Dobreţu Sat 
Horezu, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

492.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Vulpeni 
“Sf. Nicolae” Vulpeni, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

 

493.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Dienci 
“Cuvioasa Parascheva” 
Vultureşti Sat Dienci, jud Olt 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

494.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia  Valea lui 
Alb “Sf. Nicolae” Vultureşti Sat 
Valea lui Alb, jud Olt  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 334 -

Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

495.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia 
Vlăngăreşti “Sf. Arhangheli ” 
Vultureşti Sat Vlăngăreşti, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

496.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Vultureşti 
“Sf. Voievozi” Com. Vultureşti, jud 
Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

497.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Salcia 
„Intrarea Domnului in Ierusalim” 
Slătioara Sat Salcia, jud Olt  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
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echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

498.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 200 mii lei pentru  
consolidare şi reparaţii capitale 
Biserica sat Gaita, în comuna 
Facaeni, judeţul Ialomiţa. 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 

Pentru evitarea degradării bisericii. 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

499.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
300 mii lei pentru Arhiepiscopia 
Ortodoxa Romana Cluj- Centrul 
Eparhial ,  jud Cluj 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea    
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

500.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1000 mii lei pentru Arhiepiscopia 
Ortodoxa Romana Cluj- Catedrala 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Mitropolitana,  jud Cluj 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

501.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxa 
„Cuvioasa Paraschiva”, 
Protopopiatul Cluj II,   jud Cluj 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de constructie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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502.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
„Întâmpinarea Domnului”,  
Protopopiatul Cluj II, jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea    
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                       
   deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare 
ale picturii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

503.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxa 
Pogorârea Sfântului Duh Grigorescu, 
Protopopiatul Cluj II,  jud Cluj 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare 
ale picturii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
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Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

504.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
„Pogorârea Sfântului Duh Zorilor”, 
Protopopiatul Cluj II,    jud Cluj 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

505.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
500 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
Arhiepiscopia Ortodoxa Romana 
Cluj- Centrul Sfanţul Nectarie,  
Protopopiatul Cluj II,   jud Cluj 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
 
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

506.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
Sfântul Apostol Matei, Protopopiatul 
Cluj II,    jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

507.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
Sfântul Arhanghel Mihail,  
Protopopiatul Cluj II,   jud Cluj 
 
Autori: 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

508.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
„Sfântul Vasile cel Mare”, 
Protopopiatul Cluj II,    jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

509.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
„Sfântul Dumitru”, Protopopiatul 
Cluj II,     jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

510.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel 
Grigorescu”, Protopopiatul Cluj II,    
jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

511.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel 
Mănăştur, Protopopiatul Cluj II,    

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
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cultelor  
 

jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

512.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
Tuturor Sfinţilor, Protopopiatul Cluj 
II,    jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

recunoscute din România. 
 

513.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
50 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
„Sfânta Treime”, Protopopiatul Cluj 
II,    jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de repataţii.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

514.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Mănăstirea 
Floreşti,  Protopopiatul Cluj II,   jud 
Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

515.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

„Înălţarea Domnului”,  Protopopiatul 
Cluj II,   jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

ale picturii.  
 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

516.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
„Schimbarea la Fată”,  Protopopiatul 
Cluj II,   jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare 
ale picturii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
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administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

517.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
„Sf. Apostol Andrei”, Protopopiatul 
Cluj II,    jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare 
ale picturii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

518.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
Sf. Mie, Protopopiatul Cluj II,    jud 
Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare 
ale picturii.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

519.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă suma de  Suma este necesară pentru Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 352 -

General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
Gherla III „Sf. loan Botezătorul”,  
Protopopiatul Gherla,   jud Cluj 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

520.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
300 mii lei pentru , Mănăstirea 
Nicula Protopopiatul Gherla,   jud 
Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 353 -

PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

521.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Manastirea Feleac,  
Protopopiatul Cluj I,   jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare 
ale picturii.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 354 -

522.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
Becelan II ,  Protopopiatul Năsăud, 
jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

523.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
„Sfanţul loan Evanghelistul”,  
Protopopiatul Cluj II,   jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 355 -

echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

524.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
Sfanţul Nicolae,  Protopopiatul Cluj 
II,   jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reparaţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 356 -

PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

525.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
Comsesti, Protopopiatul Turda,  jud 
Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 357 -

PNL 
526.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
Luncani ,  Protopopiatul Turda,  jud 
Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

527.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
Dej III,  jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţii.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 358 -

echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

528.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Protopopiatul Dej- 
Capela,  jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 359 -

Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

529.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Protopopiatul 
Huedin Capela ,  jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

530.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă suma de  Suma este necesară pentru Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 360 -

General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
Gherla I ,  jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

531.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
50 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
Taga,  jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reparaţii. .  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 361 -

teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

532.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Manastirea Salva,  
jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare 
ale picturii.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 362 -

Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

533.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Manastirea Mihai 
Voda , Turda  jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţii.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

534.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Manastirea Raşca 
Transilvana, Huedin,  jud Cluj 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
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cultelor  
 

Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

535.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Manastirea Piatra 
Fanatanele,  Bistriţa, jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

536.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Manastirea 
Dobric, Năsăud, jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

537.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
50 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
Sucutard, Gherla,  jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

538.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Manastirea Nuseni 
, Năsăud,   jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare 
ale picturii.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

539.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Manastirea Liva 
Mare,  jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

540.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Manastirea 
Petresti, Turda,   jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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541.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Manastirea Piatra 
Craiului,  Huedin, jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

542.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Manastirea 
Cristorel, Cluj I, jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

543.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Manastirea 
Baisoara, Turda, jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

544.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
300 mii lei pentru Manastirea 
Ciucea,  Huedin, jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

545.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Manastirea Soporu 
de Câmpie, Turda,  jud Cluj 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

546.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
50 mii lei pentru Catedrala greco-
catolica „Schimbarea la Faţă”, 
Eroilor nr. 10, Cluj Napoca, jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de renovare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

 

547.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Compexul 
Bisericii greco-catolice, str. Motilor 
26 , Cluj Napoca,   jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

548.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
50 mii lei pentru Biserica greco-
catolica Sf. Iosif, Gherla,  jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
construcţie..  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

549.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
20 mii lei pentru Parohia greco-
catolica Iara, Turda,  jud Cluj 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
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cultelor  
 

Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

550.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
30 mii lei pentru Parohia greco-
catolica Dej III,  jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

551.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
20 mii lei pentru Parohia greco-
catolica Iclod,  Gherla, jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

552.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
20 mii lei pentru Parohia Greco-
catolica Rugasesti, comuna Caseiu,  
jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

553.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
20 mii lei pentru Parohia greco-
catolica Ghirisu Romanesc,  
Episcopia Blajului , jud Cluj 
 
Autori: 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

554.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
20 mii lei pentru Parohia ortodoxa 
Vultureni,  Gherla , jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

555.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
150 mii lei pentru Complexul greco-
catolic Centrul Social, str. Motilor 
nr.32, Cluj-Napoca, jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

556.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
50 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
Agriş, com Iara , jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

557.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
5000  mii lei pentru Episcopia 
ortodoxă a Spaniei, Catedrala 
Episcopală Madrid 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 

Terenul a fost primit din partea 
statului spaniol in anul 2009 cu titlu 
gratuit, cu condiţia ca lucrările sa 
înceapă cel tarziu in 2011 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
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publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

558.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă  
„Adormirea Maicii Domnului” 
Mănăştur, jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

559.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Se propune alocarea sumei de  100 
mii lei pentru Biserica Adventistă a 
7-a „Speranţa”, Turda, jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Virgil POP, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de execuţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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560.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 la Cap. 5001 
Grupa 59 Titlul X Alte cheltuieli 
Art. 12 Susţinerea cultelor pentru 
susţinerea cultelor: 
- constructie Geamie în localitatea 

Valu lui Traian, jud. Constanta 
Valoare: 100 mii lei 
 
Autor: Deputat  Aledin AMET 
 

Motivare: În localitatea respectivă, 
deoarece există o comunitate 
numeroasă de musulmani, este 
nevoie de o nouă Geamie (în 
cartierul Valea Seacă). 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

561.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 la Cap. 5001 
Grupa 59 Titlul X Alte cheltuieli 
Art. 12 Susţinerea cultelor pentru 
susţinerea cultelor: 
-  constructie Geamie nouă în 

localitatea Mihail Kogălniceanu, 
jud. Constanta 

Valoare: 150 mii lei 
 
Autor: Deputat  Aledin AMET 
 
 

Motivare: Necesitatea urgentă a 
unei noi Geamii, în localitate 
existând o numeroasă comunitate 
musulmană. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

562.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 la Cap. 5001 
Grupa 59 Titlul X Alte cheltuieli 
Art. 12 Susţinerea cultelor pentru 
sustinerea cultelor: 
-  Constructie Casă religioasă în 

curtea Cimitirului Musulman din 
localitatea Mihail Kogălniceanu, 
jud. Constanta 

Motivare: Necesitatea respectării 
traditiilor religioase 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Valoare: 50 mii lei 
 
Autor: Deputat  Aledin AMET 
 
 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

563.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 la Cap. 5001 
Grupa 59 Titlul X Alte cheltuieli 
Art. 12 Susţinerea cultelor pentru 
susținerea cultelor:  
- Asfaltare aleea principală 

Cimitirul Central Musulman din 
localitatea Constanta, jud. 
Constanta 

Valoare: 20 mii lei 
 
Autor: Deputat  Aledin AMET 
 

Motivare: Lipsa infrastructură 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului .  

564.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 la Cap. 5001 
Grupa 59 Titlul X Alte cheltuieli 
Art. 12 Susţinerea cultelor pentru 
susținerea cultelor:  
- Asfaltare alee principală 

Cimitirul Musulman “Anadol 
Chioi” din localitatea Constanta, 
jud. Constanta 

Valoare: 20 mii lei 
 
Autor: Deputat  Aledin AMET 
 
 

Motivare: Lipsă infrastructură 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului .  

565.  Anexa nr.3/13 Secretariatul Se propune suplimentarea sumelor Motivare: Respectarea traditiilor Se propune respingerea 
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General al Guvernului alocate pentru 2011 la Cap. 5001 
Grupa 59 Titlul X Alte cheltuieli 
Art. 12 Susţinerea cultelor pentru 
susținerea cultelor:  
- Constructie Minaret în 

localitatea Pecineaga, jud. 
Constanta 

Valoare: 50 mii lei 
 
Autor: Deputat  Aledin AMET 
 
 

religioase 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
 

amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

566.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 la Cap. 5001 
Grupa 59 Titlul X Alte cheltuieli 
Art. 12 Susţinerea cultelor pentru 
sustinerea cultelor:  
- Constructie Geamie în 

localitatea Poiana, jud. 
Constanta 

Valoare: 50 mii lei 
 
Autor: Deputat  Aledin AMET 
 

Motivare: Lipsa unei unităti de cult 
musulmane 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

567.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 la Cap. 5001 
Grupa 59 Titlul X Alte cheltuieli 
Art. 12 Susţinerea cultelor pentru 
sustinerea cultelor:  
- Continuarea lucrărilor la 

construirea unei noi Geamii în 
localitatea Cumpăna, jud. 
Constanta 

Motivare: Necesitatea finalizării 
Geamiei  
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Valoare: 100 mii lei 
 
Autor: Deputat  Aledin AMET 
 

Guvernului  
 
 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

568.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 la Cap. 5001 
Grupa 59 Titlul X Alte cheltuieli 
Art. 12 Susţinerea cultelor pentru 
sustinerea cultelor:  
- Lucrări de consolidare la 

Geamia din localitatea Eforie 
Sud, jud. Constanta 

Valoare: 20 mii lei 
 
Autor: Deputat  Aledin AMET 
 

Motivare: Necesitatea refacerii 
unitătii de cult respective, având în 
vedere nevoile comunității 
musulmane 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

569.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 la Cap. 5001 
Grupa 59 Titlul X Alte cheltuieli 
Art. 12 Susţinerea cultelor pentru 
sustinerea cultelor:  
- Lucrări de consolidare la 

Geamia din localitatea Valea 
Dacilor, jud. Constanta 

Valoare: 200 mii lei 
 
Autor: Deputat  Aledin AMET 
 

Motivare: Necesitatea refacerii 
urgente a Geamiei, afectată de 
alunecări de teren 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

570.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 la Cap. 5001 
Grupa 59 Titlul X Alte cheltuieli 
Art. 12 Susţinerea cultelor pentru 
sustinerea cultelor:  

Motivare: Necesitatea consolidării 
unitătii de cult respective 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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- Lucrări de consolidare la 
Geamia din localitatea 2 Mai, 
jud. Constanta 

Valoare: 50 mii lei 
 
Autor: Deputat  Aledin AMET 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

571.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 la Cap. 5001 
Grupa 59 Titlul X Alte cheltuieli 
Art. 12 Susţinerea cultelor pentru 
sustinerea cultelor:  
- Lucrări de consolidare la 

Geamia din localitatea Lumina, 
jud. Constanta 

Valoare: 30 mii lei 
 
Autor: Deputat  Aledin AMET 
 

Motivare: Necesitatea consolidării 
unitătii de cult respective 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

572.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se propune 
suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 300 mii lei pentru 
finantarea obiectivului 
,,Reabilitare,finalizare lucrari – 
Curtile fortificate Mares-Bajescu, 
sec.al XVII-lea’’, biserica Adormirea 
Maicii Domnului, parohia bajesti, 
com.Bailesti, Judetul Arges 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 

Obiectiv in continuare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 
 
Autori: Deputat Andrei Gerea 
            Deputat Eugen Nicolaescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL  
 

573.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Din suma prevăzută la Grupa/Titlul 
59 – Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 
– Susţinerea cultelor se aloca suma 
de 20.000 mii lei pentru finantarea 
obiectivului ,,Constructia Catedralei 
Mantuirii Neamului’’, municipiul 
Bucuresti 
 
Sursa de finanţare:   
-Secretariatul General al 
Guvernului 
-Autoritatea Electorala permanenta 
-Casa Nationala de Asigurari de -
Sanatate (din suma prevazuta pentru 
deplasari pe anul 2011) 
 
Autori: Senator independent 
Campeanu Liviu 

Construirea catedralei 
reprezinta un obiectiv deosebit 
pentru ortodocsii romani si va 
constitui un pelerinaj pentru 
credinciosii din tara si 
strainatate 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Autoritatii Electorale 
Permanente  a fost dimensionat 
astfel incat sa i se asigure 
functionarea corespunzatoare in 
raport cu sarcinile care ii revin. 
In ceea ce priveste Casa de 
Sanatate cheltuielile acesteia se 
suporta din Fondul National 
Unic de Asigurari Sociale de 
Sanatate potrivit Legii 
nr.95/2006. Veniturile acestui 
Fond se utilizeaza potrivit 
acestei legi si nu pot fi cheltuite 
pentru alte destinatii, precum cea 
propusa prin amendament. 

574.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Se propune alocarea sumei de  100 
mii lei pentru Biserica în construcţie, 
str. Haţegului 2D, Turda, jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie 
la biserică 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 388 -

echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Virgil POP, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

575.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Se propune alocarea sumei de  600 
mii lei pentru Mănăstirea Băişoara, 
comuna Băişoara, jud Cluj – 500.000 
lei 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Virgil POP, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 
 

576.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Se propune alocarea sumei de  500 
mii lei pentru Mănăstirea Băile 
Herculane cu hramul „Naşterea 
Maicii Domnului- 8 septembrie”, jud 
Caraş Severin. 
 
Autori: Deputat PNL Virgil POP, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Horea Uioreanu, deputat PNL Titi 
Holban, deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

577.  Anexa 3/13/02  
Secretariatul General al Guvernului 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 850 mii lei pentru restaurare 
Biserica Ortodoxă Sf. Nicolae 
Ribiţa, judeţul Hunedoara. 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 

Continuare obiectiv de investiţii; 
evitarea degradării lucrării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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Senatului                          
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

recunoscute din România. 
 

578.  Anexa 3/13 – Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Capitolul 67.01 „Cultură, recreere 
şi religie”, Titlul 59 „Alte cheltuieli” 
Articolul 12 „Susţinerea cultelor” cu 
suma de  10471  mii lei pentru : 
1. Lucrări de construcţie şi amenajare 
a Centrului administrativ  - Episcopia 
Devei şi Hunedoarei, str. Avram 
Iancu nr. 2, Deva, Jud. Hunedoara – 
5000 mii lei; 
2. Biserica ortodoxă Uricani, Jud. 
Hunedoara – continuare lucrări – 800 
mii lei; 
3. Reparaţii casă parohială Reea, Jud. 
Hunedoara – 30 mii lei; 
4.  Reparaţii casă parohială Carnesti, 
Jud. Hunedoara – 30 mii lei; 
4. Biserica Homorod Joseni, Jud. 
Hunedoara – 45 mii lei; 
5. Biserica greco-catolică Cigmău, 
Jud. Hunedoara – 50 mii lei; 
6. Construire biserică localitatea 
Dealu Mic, comuna Topliţa, Jud. 
Hunedoara – 586 mii lei; 
6. Reparaţii biserici comuna Ghelari, 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Jud. Hunedoara – 420 mii lei; 
7. Consolidare Biserica din satul 
Sohodol, comuna Lelese, Jud. 
Hunedoara – 80 mii lei; 
8. Consolidare Biserica din satul 
Runcu Mare, comuna Lelese, Jud. 
Hunedoara – 140 mii lei; 
9. Biserica ortodoxă Brad 3, 
municipiul Brad,  Jud. Hunedoara – 
300 mii lei; 
10. Reparaţii curente biserici loc. 
Blăjeni, Jud. Hunedoara – 20 mii lei; 
11. Reparaţii  biserici loc. Bucureşci, 
Jud. Hunedoara – 50 mii lei; 
12. Reparaţii  biserici loc. Şoimuş, 
Jud. Hunedoara – 990 mii lei; 
13. Reparaţii  biserici loc.Leşnic, 
com. Veţel, Jud. Hunedoara – 500 
mii lei; 
14. Reparaţii  biserică com. Veţel, 
Jud. Hunedoara – 200 mii lei; 
15. Reparaţii  biserica Vulcez, com. 
Veţel, Jud. Hunedoara – 500 mii lei; 
16. Construire biserică loc. Muncelu 
mic, com. Veţel, Jud. Hunedoara –
300 mii lei; 
17. Biserica Muncelu Mare , com. 
Veţel, Jud. Hunedoara – 100 mii lei; 
18. Biserica Boia Bârzii, com. Veţel, 
Jud. Hunedoara – 100 mii lei; 
19. BisericaRuncu Mic, com. Veţel, 
Jud. Hunedoara – 180 mii lei; 
20. Biserica reformată Geoagiu, jud. 
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Hunedoara – 50 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Laurenţiu Nistor - Grup 
PSD + PC 
 

579.  Anexa 3/13  
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Capitolul 67.01 „Cultură, recreere 
şi religie”, Titlul 59 „Alte cheltuieli” 
Articolul 12 „Susţinerea cultelor” cu 
suma de  520 mii lei pentru : 
1. Continuarea construcţiei la 
Biserica „Sf. Maria” sat Drăguţeşti, 
comuna Drăguţeşti, jud. Gorj – 200 
mii lei 
2. Reparaţii la Biserica „Sf. Maria”, 
loc. Tunşi, Ţicleni, jud. Gorj – 25 mii 
lei 
3. Reparaţii la Biserica „Sf. 
Paraschiva”, loc. Ţicleni, jud. Gorj – 
30 mii lei 
4.  Reparaţii la Biserica „Naşterea 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Maicii Domnului”, sat Ceauru, com. 
Băleşti, jud. Gorj – 30 mii lei 
5. Reparaţii la Biserica „Naşterea 
Maicii Domnului”, sat Băleşti, com. 
Băleşti, jud. Gorj –10 mii lei 
6. Reparaţii la Biserica „Sf. Vasile 
cel Mare”, sat Bălăceşti, com. 
Băleşti, jud. Gorj – 50 mii lei 
7. Reparaţii la Biserica „Sf. Ioan 
Botezătorul ”, oraş Rovinari, jud. 
Gorj – 30 mii lei 
8. Reparaţii la Catedrala „Sf. 
Constantin şi Elena” oraş Rovinari, 
jud. Gorj – 100 mii lei 
9. Biserica Tuturor Sfinţilor, Parohia 
Precupeţii Vechi, Str. Toamnei, nr. 
92, sector 2, Bucureşti – 45 mii lei 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Vasile Popeangă - Grup 
PSD + PC 
 

580.  Anexa nr. 3/13/02   
SECRETARIATUL GENERAL 

SE PROPUNE 
SUPLIMENTAREA CU SUMA 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
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AL GUVERNULUI 
Grupa 59, articol 12 – Susţinerea 
cultelor 

DE 300 MII LEI, 
REPREZENTÂND : 

- Manastirea COCOS, Comuna 
Niculitel, jud. Tulcea – Reabilitare 
Corp chilii de nord – 100 mii lei; 
-  Parohia”Sf. Nicolae” Municipiul 
Tulcea, jud. Tulcea, Capela 
funerara ”Izvorul Tamaduirii” – 
Anexa Biserica – 50 mii lei; 
- Parohia”Sf. Petru si Pavel Macin 
I”, jud. Tulcea, Clopotnita si 
Camera mortuara – 50 mii lei; 
- Parohia „Sfânta Treime Jijila 
II”, comuna Jijila, jud. Tulcea, 
Constructie biserica – 50 mii lei; 
- Parohia„Sf. Treime Greci III”, 
comuna Greci, judeţul Tulcea, 
Pictura in interiorul bisericii – 50 mii 
lei; 
  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Belacurencu Trifon  
Grupul parlamentar  PSD-PC 
 

 
Acordarea de sprijin financiar unor 
unităţi de cult în vederea finalizării 
unor biserici noi sau a reabilitării 
unor biserici aflate în stare avansată 
de degradare. 
Sursa de finanţare – fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

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

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma 5000 mii lei pentru  

Având în vedere necesitatea unei 
bune desfăşurări a activităţii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
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– Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor 

lucrări de construcţie şi amenajare a 
Centrului Administrativ pentru 
Episcopia Devei şi Hunedoarei, 
Municipiul Deva, judeţul Hunedoara. 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Dan Radu Ruşanu 
               deputat   Bogdan Radu 
Tîmpău 
Grupul parlamentar  PNL 
                 senator Păran Dorin 
Grupul parlamentar  PDL 
 

administrative, misionar-pastorale, 
culturale şi social-filantropice în 
cadrul Eparhiei înfiinţate în anul 
2009, este necesar sprijinul 
financiar pentru lucrările de 
construcţie şi amenajare a Centrului 
Administrativ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

582.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
 

Alocarea sumei  de 250.000  lei 
pentru continuarea lucrărilor de 
construcţie a Bisericii Ortodoxe din 
Basarabasa, Protopopiatul Brad,  
judeţul Hunedoara 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          

Această sumă este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie, întrerupte datorită 
lipsei resurselor financiare. 
 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul parlamentar  PSD-PC 
 
 

583.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
 

Alocarea sumei  de 1.500.000  lei 
pentru continuarea lucrărilor de 
construcţie a Bisericii Ortodoxe Brad 
III Micro, judeţul Hunedoara. 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar  PSD-PC 
 

Această sumă este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie, întrerupte datorită 
lipsei resurselor financiare. 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

584.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
 

Alocarea sumei  de 50.000  lei pentru 
continuarea lucrărilor de construcţie 
a Bisericii Ortodoxe din satul Buceş, 
Protopopiatul Brad,  judeţul 
Hunedoara. 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 

Această sumă este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie, întrerupte datorită 
lipsei resurselor financiare. 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Senatului                          
senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar  PSD-PC 
 

585.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
 

Alocarea sumei  de 150.000  lei 
pentru continuarea lucrărilor de 
construcţie a Bisericii Ortodoxe 
Fornadia, Protopopiatul Brad, judeţul 
Hunedoara. 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar  PSD-PC 
 

Această sumă este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie, întrerupte datorită 
lipsei resurselor financiare. 
 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

586.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
 

Alocarea sumei  de 150.000  lei 
pentru continuarea lucrărilor de 
construcţie a Bisericii Ortodoxe 
Fornadia, judeţul Hunedoara. 
Autor: senator Vasile Cosmin 
Nicula 
Grupul Parlamentar  PSD-PC 
 

Această sumă este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie, întrerupte datorită 
lipsei resurselor financiare. 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

587.  Anexa 3/13 Alocarea sumei  de 2.400.000  lei Această sumă este necesară pentru Se propune respingerea 
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Secretariatul General al Guvernului 
 

pentru continuarea lucrărilor de 
construcţie a Bisericii Ortodoxe 
Schit Criscior, Protopopiatul Brad, 
judeţul Hunedoara. 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul parlamentar  PSD-PC 
 

continuarea lucrărilor de 
construcţie, întrerupte datorită 
lipsei resurselor financiare. 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

588.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
 

Alocarea sumei  de 1.000.000  lei 
pentru continuarea lucrărilor de 
construcţie a Bisericii Ortodoxe 
Deva VI, Protopopiatul Deva, judeţul 
Hunedoara. 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar  PSD-PC 
 

Această sumă este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie, întrerupte datorită 
lipsei resurselor financiare. 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

589.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 

Alocarea sumei  de 4.000.000  lei 
pentru amenajarea centrului eparhial 

Această sumă este necesară pentru 
amenajarea centrului eparhial al 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
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 al Episcopiei Devei şi Hunedoarei. 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul parlamentar  PSD-PC 
 

Episcopiei Devei şi Hunedoarei. 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

590.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
 

Alocarea sumei  de 200.000  lei 
pentru continuarea lucrărilor de 
construcţie a Bisericii Ortodoxe din 
Gurasada, Protopopiatul Deva, 
judeţul Hunedoara. 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar  PSD-PC 
 

Această sumă este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie, întrerupte datorită 
lipsei resurselor financiare. 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

591.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
 

 
Alocarea sumei  de 1.000.000  lei 
pentru continuarea lucrărilor de 
construcţie a Bisericii Ortodoxe 

 
Această sumă este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie, întrerupte datorită 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
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Hunedoara V, Protopopiatul Deva, 
judeţul Hunedoara. 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar  PSD-PC 
 

lipsei resurselor financiare. 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

592.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
 

 
Alocarea sumei  de 500.000  lei 
pentru continuarea lucrărilor de 
construcţie a Bisericii Ortodoxe din 
Lesnic, Protopopiatul Deva, judeţul 
Hunedoara. 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar  PSD-PC 
 

 
Această sumă este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie, întrerupte datorită 
lipsei resurselor financiare. 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

593.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
 

 
Alocarea sumei  de 500.000  lei 
pentru continuarea lucrărilor de 

 
Această sumă este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
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construcţie a Bisericii Ortodoxe din 
Pestisu Mare, Protopopiatul Deva, 
judeţul Hunedoara. 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                         senator 
Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar  PSD-PC 
 

construcţie, întrerupte datorită 
lipsei resurselor financiare. 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

594.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
 

 
Alocarea sumei  de 300.000  lei 
pentru continuarea lucrărilor de 
construcţie a Bisericii Ortodoxe din 
Vulcez, Protopopiatul Deva, judeţul 
Hunedoara. 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar  PSD-PC 
 

 
Această sumă este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie, întrerupte datorită 
lipsei resurselor financiare. 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

595.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 

 
Alocarea sumei  de 400.000  lei 

 
Această sumă este necesară pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
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 pentru continuarea lucrărilor de 
construcţie a Bisericii Ortodoxe din 
Geoagiul Suseni, Protopopiatul 
Orăştie, judeţul Hunedoara. 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar  PSD-PC 
 

continuarea lucrărilor de 
construcţie, întrerupte datorită 
lipsei resurselor financiare. 
 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

596.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
 

 
Alocarea sumei  de 800.000  lei 
pentru continuarea lucrărilor de 
construcţie a Bisericii Ortodoxe 
Orăştie II, Protopopiatul Orăştie, 
judeţul Hunedoara. 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar  PSD-PC 
 

 
Această sumă este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie, întrerupte datorită 
lipsei resurselor financiare. 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

597.  Anexa 3/13 Alocarea sumei  de 800.000  lei Această sumă este necesară pentru Se propune respingerea 
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Secretariatul General al Guvernului 
 

pentru continuarea lucrărilor de 
construcţie la Mănăstirea Grădiştea 
de Munte, Protopopiatul Orăştie, 
judeţul Hunedoara. 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar  PSD-PC 
 

continuarea lucrărilor de 
construcţie, întrerupte datorită 
lipsei resurselor financiare. 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

598.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
 

 
Alocarea sumei  de 400.000  lei 
pentru continuarea lucrărilor de 
construcţie la Capela Cimitirului 
Calan, Protopopiatul Haţeg, judeţul 
Hunedoara. 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar  PSD-PC 
 

Această sumă este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie, întrerupte datorită 
lipsei resurselor financiare. 
 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

599.  Anexa 3/13 Alocarea sumei  de 2.000.000  lei Această sumă este necesară pentru Se propune respingerea 
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Secretariatul General al Guvernului 
 

pentru continuarea lucrărilor de 
construcţie a Bisericii Ortodoxe din 
Uricani, Protopopiatul Petroşani, 
judeţul Hunedoara. 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                         senator 
Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar  PSD-PC 
 

continuarea lucrărilor de 
construcţie, întrerupte datorită 
lipsei resurselor financiare. 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

600.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
 

Alocarea sumei  de 500.000  lei 
pentru continuarea lucrărilor de 
construcţie a Bisericii Ortodoxe 
Schit Vulcan, Protopopiatul 
Petroşani, judeţul Hunedoara. 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar  PSD-PC 
 

Această sumă este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie, întrerupte datorită 
lipsei resurselor financiare. 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

601.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 

Alocarea sumei  de 2.100.000  lei 
pentru continuarea lucrărilor de 

Această sumă este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
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 construcţie a Bisericii Ortodoxe 
Vulcan Centru Vechi, Protopopiatul 
Petroşani, judeţul Hunedoara. 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar  PSD-PC 
 
 

construcţie, întrerupte datorită 
lipsei resurselor financiare. 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

602.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
 

Alocarea sumei de 10.000.000 lei 
pentru  Construcţie Centru 
Administrativ Episcopia Devei şi 
Hunedoarei.  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar  PSD-PC 
 
 

Lipsa spaţiilor necesare funcţionării 
administraţiei eparhiale. (Episcopie 
nou înfiinţată; fără sediu) 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

603.  Anexa 3/13 Alocarea sumei de 10.000.000 lei Lipsa spaţiilor necesare funcţionării Se propune respingerea 
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Secretariatul General al Guvernului 
 

pentru  Construcţie Centru 
Administrativ Episcopia Devei şi 
Hunedoarei.  
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar  PSD-PC 
 
 

administraţiei eparhiale. (Episcopie 
nou înfiinţată; fără sediu) 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

604.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
 

Alocarea sumei de 2.000.000 lei 
pentru  Finalizarea construcţiei 
Catedralei Episcopale “Adormirea 
Maicii Domnului” in Deva. 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar  PSD-PC 
 
 

Lipsa unei Catedrale în care să se 
desfăşoare slujbele arhiereşti. 
 
  
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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605.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
 

Alocarea sumei de 1.000.000  lei 
pentru restaurarea Catedralei “Sfinţii 
Împăraţii” din Hunedoara. 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar  PSD-PC 
 
 

Starea avansată de degradare în 
care se găseşte acest monument 
istoric reprezentativ pentru judeţul 
Hunedoara  
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

606.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
 

Alocarea sumei de 1.000.000  lei 
pentru Construcţia bisericii “Sfântul 
Ioan de la Prislop” – Haţeg, jud. 
Hunedoara. 
 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar  PSD-PC 
 

Numărul restrâns de locaşuri de 
cult ortodoxe în oraşul Haţeg (zonă 
istorică importantă în formarea 
poporului român). 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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607.  Anexa 3/13 

Secretariatul General al Guvernului 
 

Alocarea sumei de 700.000  lei  
pentru continuarea lucrărilor de 
construcţie a bisericii la Schitul 
“Sfântul Nicolae” din Vulcan,  jud. 
Hunedoara. 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar  PSD-PC 
 
 

Redinamizarea vieţii monahale în 
Valea Jiului.  
 
 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

608.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
 

Alocarea sumei de 1.000.000  lei 
pentru contrucţia bisericii “Naşterea 
Maicii Domnulu” din Vulcan,  jud. 
Hunedoara. 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Vasile Cosmin Nicula 

Există 1.500 de familii în zonă fără 
locaş de cult ortodox. 
 
  
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Grupul Parlamentar  PSD-PC 
 
 

609.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
 

Alocarea sumei de 800.000  lei 
pentru continuarea lucrărilor de 
contrucţie a bisericii“Adormirea 
Maicii Domnului” din Uricani,  jud. 
Hunedoara. 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar  PSD-PC 
 

Nu există biserică în zona locuibilă 
. 
 
 
 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

610.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
 

Alocarea sumei de 400.000  lei 
pentru continuarea lucrărilor de 
contrucţie a bisericii şi chiliilor la 
Schitul “Adormirea Maicii 
Domnului” – Groapa Seacă - 
Petroşani,  jud. Hunedoara. 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 

Întărirea vieţii monahale din zonă şi 
prin aceasta a activităţilor sociale. 
 
 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Senatului                          
senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar  PSD-PC 
 
 

611.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
 

Alocarea sumei de 1.000.000  lei 
pentru continuarea lucrărilor de 
contrucţie a bisericii “Învierea 
Domnului” din Orăştie,  jud. 
Hunedoara. 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar  PSD-PC 
 

Numărul insuficient de locaşuri de 
cult ortodoxe în municipiul Orăştie. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

612.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
 

Alocarea sumei de 1.000.000  lei 
pentru continuarea lucrărilor de 
contrucţie a bisericii “Sfântul Mare 
Mucenic Gheorghe” din Orăştie, jud. 
Hunedoara. 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 

Numărul insuficient de locaşuri de 
cult ortodoxe în municipiul Orăştie. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Senatului                          
senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar  PSD-PC 
 

613.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
 

Alocarea sumei de 1.000.000  lei 
pentru continuarea lucrărilor de 
contrucţie a bisericii şi chiliilor la 
Schitul Grădiştea de Munte, jud. 
Hunedoara. 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar  PSD-PC 
 

Redinamizarea vieţii monahale în 
zona Orăştiei  
 
 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

614.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
 

Alocarea sumei de 148.090,67  lei 
pentru lucrarile de constructie  a 
scolii Ion Buteanu Buces, comuna 
Buces, jud. Hunedoara. 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  

 
 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar  PSD-PC 
 

615.  Anexa nr.3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, la capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie”, titlul 59 
„Alte cheltuieli”, articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma de 20 
mii lei, pentru finalizarea 
construcţiei Bisericii cu hramul „Sf. 
Împăraţi Constantin şi Elena” din 
Parohia Lunca Câlnicului II, 
Protopiatul Săcele – Jud. Braşov, 
Arhiep. Ort. Rom. Sibiu. 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Senator Titus Corlăţean,  
Grupul Parlamentar  PSD-PC 
 

Lucrările începute în anul 2000 au 
nevoie de susţinere financiară. În 
cursul anului 2009, prin contribuţii 
ale enoriaşilor au fost executate 
tencuirea exterioară cu polistiren, în 
2011 fiind necesară finalizarea 
tencuirii interioare la pronaos, 
placarea pardoselii şi realizarea 
branşamentului la Electrica. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

616.  Anexa nr.3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, la capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie”, titlul 59 

Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult 
aparținând cultelor religioase 
recunoscute în România. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
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„Alte cheltuieli”, articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma de 30 
mii lei, pentru finalizarea 
construcţiei Bisericii „Sf. Împăraţi 
Constantin şi Elena” din Cartierul  
Tohan Blocuri, Parohia Tohanul 
Vechi II, Protopiatul Bran-Zarnesti 
Jud. Braşov, Arhiep. Ort. Rom. 
Sibiu. 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Senator Titus Corlăţean,  
Grupul Parlamentar  PSD-PC 
 

 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

617.  Anexa nr.3/13 
Secretariatul General al Guvernului 

Construire Baza sportiva com. 
Tatarusi jud.Iasi – valoare 525.150 
lei 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          

Contractul de finantare a fost 
semnat in data de 30.04.2010, 
lucrarile nu au inceput ptr. ca nu au 
avut finantare. Sursa de finantare: 
Fondul de Rezerva aflat la 
dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Senator Florin Constantinescu 
Grupul Senatorial PSD+PC 
 

618.  Anexa nr.3/13 
Secretariatul General al Guvernului 

Finalizare Catedrala Pogorarea 
Sfantului Duh – valoare 700 mii lei 
 
Autor:Senator Florin 
Constantinescu 
Grupul Senatorial PSD+PC 
 

Oprirea lucrarilor in faza actuala ar 
insemna degradarea erodarea 
caramizii si fierului la care se 
adauga infiltrarea apei la demisolul 
catedralei 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

619.  Anexa nr. 3/13/02  
Secretariatul General al Guvernului 
pag. 7 
Cap. 6701 
Titlu 59 
Art. 12 

Suplimentarea sumei prevăzută la 
cap. 6701, Titlu 59, art. 12 
„Susţinerea cultelor”, cu suma de 
530 mii lei  pentru următoarele 
unităţi de cult din judeţul Vaslui: 
 
Parohia Draxeni, com. Rebricea – 
biserică nouă în construcţie – 40 mii 
lei 
Parohia Dumeşti II, sat Valea Mare – 
biserică nouă în construcţie – 40 mii 
lei 
Parohia Portari, com. Zăpodeni – 
biserică nouă în construcţie – 40 mii 
lei 
Parohia Moara Domnească – 
reparaţii capitale biserică 30 mii lei 
Parohia Poieneşti – biserică nouă în 
construcţie – 40 mii lei 

Pentru acordarea de sprijin financiar
unităţilor de cult în vederea finalizării
unor biserici noi şi a unor biserici în stare
avansată de degradare. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Parohia Mălăieşti, com. Vutcani – 
reparaţii capitale biserică – 100 mii 
lei 
Biserica sat Deleni, com. Hoceni – 
reabilitare – 30 mii lei 
Biserica Vâltoteşti, com. Viişoara – 
reconstrucţie biserică arsă din temelii 
– 100 mii lei 
Biserica Ştefan cel Mare, com. 
Ştefan cel Mare – 40 mii lei 
Biserica Mihail şi Gavril, com. 
Tanacu – 40 mii lei 
Biserica Tăcuta, com. Tăcuta – 30 
mii lei 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator SILISTRU DOINA 
Grup Parlamentar PSD+PC

620.  Anexa nr. 3/13/02  
Secretariatul General al Guvernului 
pag. 7 
Cap. 6701 
Titlu 59 
Art. 12 

Suplimentarea sumei prevăzută la 
cap. 6701, Titlu 59, art. 12 
„Susţinerea cultelor”, cu suma de 
150 mii lei  pentru următoarele 
unităţi de cult din judeţul Vaslui: 
 
Parohia „Sf. Ioan” II Vaslui – 
Complex ecleziastic construcţie nouă 

Pentru acordarea de sprijin financiar
unităţilor de cult în vederea finalizării
unor biserici noi şi a unor biserici în stare
avansată de degradare. 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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– 50 mii lei 
Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin 
şi Elena” suburbia Rediu, Vaslui – 
40 mii lei 
Parohia „Adormirea Maicii 
Domnului”, Vaslui – 20 mii lei 
Parohia „Sfântul Nicoale”, Vaslui – 
25 mii lei 
Parohia „Constantin şi Elena” Cartier 
Gară, Vaslui – 15 mii lei 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator SILISTRU DOINA 
               deputat CRISTEA 
VICTOR 
Grup Parlamentar PSD+PC

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

621.  Anexa nr. 3/13  
Secretariatul General al Guvernului 
 

 
Se propune alocarea sumei de 

200 mii lei pentru reabilitare biserică 
în comuna Slătioara, sat Salcia, 
Judeţul Olt. 

 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 

 
Pentru acordarea de sprijin 

financiar unităţilor de cult în 
vederea renovării bisericilor aflate 
în stare avansată de degradare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Ion Toma                
Grup Parlamentar PSD+PC 

exerciţiului bugetar. 

622.  Anexa nr. 3/13  
Secretariatul General al Guvernului 
 

Se propune acordarea sumei de 
15.000 lei necesară restaurării 
clopotniţei Parohiei Maica Precista 
din municipiul Ploieşti, strada 
Armoniei, judeţul Prahova 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Iulian Bădescu 
Grup Parlamentar PSD+PC 

Necesitatea finalizării lucrărilor. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

623.  Anexa nr. 3/13  
Secretariatul General al Guvernului 
 

Se propune acordarea sumei de 
15.000 lei necesară finalizării 
lucrărilor de  restaurare a clopotniţei 
Parohiei Sf. Vineri din municipiul 
Ploieşti, strada Neagoe Basarab, 
judeţul Prahova 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 

Necesitatea finalizării lucrărilor. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Iulian Bădescu 
Grup Parlamentar PSD+PC 
 

624.  Anexa nr. 3/13  
Secretariatul General al Guvernului 
 

Se propune acordarea sumei de 
15.000 lei necesară restaurării 
picturii murale la Parohia Sfinţii 
Împăraţi din municipiul Ploieşti, 
strada Take Ionescu, judeţul Prahova 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Iulian Bădescu 
Grup Parlamentar PSD+PC

Necesitatea restaurării picturii 
originale. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

625.  Anexa nr. 3/13  
Secretariatul General al Guvernului 
 

Se propune acordarea sumei de 
20.000 lei necesară modernizării şi 
dotării cu mobilier a sediului CSC 
Sfântul Andrei, precum şi a înlocuirii 
mobilierului exterior - din curtea 
aferentă - cu destinaţie de loc de 
joacă din municipiul Ploieşti, cartier 
Nord, judeţul Prahova 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 

Imobilul, dotările şi locul de joacă 
trebuie aduse la un standard de 
funcţionalitate acceptabil pentru 
copii cu dizabilităţi. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de 
cheltuieli din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 



 
 
Nr. 
crt. 
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- 419 -

echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Iulian Bădescu 
Grup Parlamentar PSD+PC 

626.  Anexa nr. 3/13  
Secretariatul General al Guvernului 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
- continuarea lucrarii Parohiei 
Ortodoxă “Sfântul Gheorghe”, 
localitatea Smboleni comuna 
Camarasu , jud Cluj  
- valoare –10000 lei 
-continuarea lucrarii Construcţie 
capelă mortuală, localitatea 
Viişoara,jud Cluj 
- valoare –10000 lei 
-continuarea lucrarii Parohiei 
Ortodoxă “Nasterea Maicii 
Domnului”,localitatea Lujerdiu 
,comuna Cornesti jud Cluj  
- valoare –10000 lei 
-continuarea lucrarii Biserica 
Penticostală  Bettel Mărisel ,comuna 
Mărişel,jud Cluj 
-valoare 10000 lei 
-continuarea lucrarii Biserica 
Ortodoxă Tranişu Sfintii Arhangheli 
Mihai si Gavril localitatea Tranişu 
comuna Poeni jud Cluj 
-valoare 10000 lei 
-continuarea lucrarii Biserica 

 
 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. In ceea ce 
priveste bugetul Ministerului 
Culturii si Patrimoniului 
National a fost dimensionat 
astfel incat sa i se asigure 
functionarea corespunzatoare in 
raport cu sarcinile care ii revin. 
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Ortodoxă Luncani Sfântul Ioan 
localitatea Luncani, comuna Luna 
,jud Cluj 
-valoare 10000 lei 
-continuarea lucrarii Biserica 
Ortodoxa Sfintii Trei Ierarhi Bucea 
comuna Negreni jud Cluj 
-valoare 10000 lei 
-continuarea lucrarii.Biserica 
Ortodoxa sat Rogojel Comuna 
Sacuieu jud Cluj 
-valoare 10 000 lei 
-continuarea lucrarii Biserca 
Ortodoxa  sat Micesti comuna Tureni 
jud Cluj 
-valoare-10000 lei 
-continuarea lucrarii Biserica 
Ortodoxa Turda Noua Iimunicipiul 
Turda jud Cluj 
-valoare 10000 lei 
-continuarea lucrarii Biserica 
Ortodoxa sat Badeni-comuna  
Moldovenesti,jud Cluj 
-valoare 10000 lei 
 - continuarea lucrarii la Mănăstirea 
“Mihai Vodă” din localitatea Turda, 
din jud. Cluj 
 -valoare – 50000 lei 
- continuarea lucrării la Mănăstirea 
“Sfântul Ilie ” din localitatea 
Băişoara , jud. Cluj 
 -valoare –20.000 lei 
 - continuarea lucrării la Mănăstirea 



 
 
Nr. 
crt. 
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“Adormirea Maicii Domnului 
Nicula“ din localitatea Nicula , jud. 
Cluj 
 -valoare – 50.000 lei 
 
 - continuarea lucrarii la Parohia 
Ortodoxa Bai din localitatea Turda 
jud Cluj 
 -valoare – 20.000 lei 
 - continuarea lucrărilor la Parohia 
“Greco Catolică Huedin”..din 
localitatea Huedin jud Cluj 
 -valoare – 10.000 lei 
 -construire capelă mortuară Aiton, 
com. Aiton, jud. Cluj 
 - valoare – 20.000 lei 
 -construire capelă mortuară Rediu, 
com. Aiton, jud. Cluj 
 - valoare – 20.000 lei 
 -renovare Biserici sat Beliş şi sat 
Bălceşti, com. Beliş, jud. Cluj 
 - valoare – 20.000 lei 
- Societatea culturală Avram iancu 
din Rom\nia 
-valoare 50.000 lei 
-Constructie capela mortuala 
localitatea Urisor,comuna Caseiu,jud 
Cluj 
-valoare 20.000 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
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- 422 -

echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Alexandru Cordoş 
Grup Parlamentar PSD+PC 
 

627.  Anexa nr. 3/13  
Secretariatul General al Guvernului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte-cu suma de 700.000 lei pentru: 
-reabilitarea Bisericii ,, Sf. 
Nicolae,, din satul Bereşti Tazlău, 
judetul Bacau- biserică din lemn – 
monument istoric          
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Elena Mitrea 
Grup Parlamentar PSD+PC

- Grad avansat de degradare a 
acoperişului. Demarate 
procedurile de proiectare. 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, 
art. 01 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

628.  Anexa nr. 3/13  
Secretariatul General al Guvernului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte-cu suma de 150.000 lei pentru: 
 
-Reabilitarea Bisericii ,,Sf. 
Gheorghe,, din satul Tescani, 
Beresti-Tazlau, , judeţul Bacău 
   Se propune suplimentarea 

Sistem de încălzire; anexe; 
consolidări 
 
 
 
 
 
- Sistem de încălzire; anexe; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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bugetului Secretariatului de Stat 
pentru Culte-cu suma de 150.000 
lei pentru: 
-Reabilitarea Bisericii ,,Sf. 
Arhangheli Mihail şi Gavril,, din 
satul  Româneşti, Beresti-Tazlau, , 
judeţul Bacău 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Elena Mitrea 
Grup Parlamentar PSD+PC 

consolidări 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, 
art. 01 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

629.  Anexa nr. 3/13  
Secretariatul General al Guvernului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte-cu suma de 150.000 lei pentru: 
-Reabilitarea Bisericii ,,Sf.Nicolae,, 
din satul Boşoteni, Beresti-Tazlau, 
, judeţul Bacău 
 Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Elena Mitrea 
Grup Parlamentar PSD+PC

- Sistem de încălzire; anexe; 
consolidări 

 
Sursa de finanţare : Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, 
art. 01 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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630.  Anexa nr. 3/13  
Secretariatul General al Guvernului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte-cu suma de 150.000 lei pentru: 
-Reabilitarea Bisericii ,,Sf. Ilie,, din 
satul Prisaca, Beresti-Tazlau, , 
judeţul Bacău 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Elena Mitrea 
Grup Parlamentar PSD+PC

- Sistem de încălzire; anexe; 
      consolidări  
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, 
art. 01 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

631.  Anexa nr. 3/13  
Secretariatul General al Guvernului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte-cu suma de 600.000 lei pentru: 
-Finalizarea constructiei Bisericii 
Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril 
din satul Spria, Colonesti judetul 
Bacau. 
 Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Elena Mitrea 
Grup Parlamentar PSD+PC

- Locuitorii din zona, fiind 
foarte saraci nu pot contribui 
cu sume de bani, iar 
constructia bisericii in ritmul 
actual va dura peste 20 de 
ani. 

 
 Sursa de finanţare : Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, 
art. 01 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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632.  Anexa nr. 3/13  

Secretariatul General al Guvernului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 200.000 lei ,pentru 
Continuarea constructiei Bisericii 
Sf.Imparati Constantin si 
Elena,Parohia Tisa-
Silvestri,Odobesti,jud.Bacau 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Elena Mitrea 
Grup Parlamentar PSD+PC

Suma este necesara pentru 
continuarea lucrarilor,finalizare 
acoperis.Eforturile localnicilor 
nu pot acoperi finantarea pentru 
aceasta lucrare.Risc deteriorare a 
lucrarilor efectuate pana in 
prezent.  
Sursa de finanţare : Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, 
art. 01 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

633.  Anexa nr. 3/13  
Secretariatul General al Guvernului 
 

Se propune suplimentarea  bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 200.000 de lei 
necesara constructiei acoperisului 
bisericii,,Sf.Voievozi,,-
Secuieni,jud.Bacau  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Elena Mitrea 

Acoperisul este vechi ,se impune 
inlocuirea .Lipsa fondurilor face 
imposibila efectuarea lucrarii,iar 
amanarea prelungita,poate produce 
pagube mai mari in structura 
constructiei.  
Sursa de finanţare : Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, 
art. 01 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Grup Parlamentar PSD+PC 
 

634.  Anexa nr. 3/13  
Secretariatul General al Guvernului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 250.000 de lei 
necesara finalizarii constructiei casa 
mortuara la parohia ,,Invierea 
Domului,,Buhusi,jud.Bacau. 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
senator Elena Mitrea 
Grup Parlamentar PSD+PC 
 

Lucrari inceputa cu contributia 
enoriasilor .Lipsa fondurilor nu 
face posibila finalizarea lucrarii 
necesara in comunitate.  
Sursa de finanţare : Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, 
art. 01 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

635.  Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/27 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Capitol 6701/Titlu 51/Articol 
01/Aliniat 18 

Se propune suplimentarea recreere si 
religie, grupa 71, aliniatul 01, 
Constructii, cu suma de 3000 mii lei 
pentru continuarea lucrării de 
construcţie la biserica „Hramul 
Sf.Pantelimon” din municipiul 
Constanţa, , judeţul Constanţa. 
 
 
 Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Se solicita admiterea 
amendamentului in vederea 
finalizarii lăcaşului de cult: turnarea 
centurii superioare, construirea 
acoperişului, tencuieli interioare si 
exterioare, pictura, mobilier din 
lemn. Investiţia este inceputa şi 
acest lăcas sfânt reprezintă singurul  
loc de rugăciune a peste 400 de 
familii.  
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
deputat Antonella Marinescu – Grup 
parlamentar al PSD+PC 
 

 

636.  Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/27 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Capitol 6701/Titlu 51/Articol 
01/Aliniat 18 

Se propune suplimentarea recreere si 
religie, grupa 71, aliniatul 01, 
Constructii, cu suma de 300 mii lei 
pentru  lucrări de construcţie la 
biserica din satul Ocolna, comuna 
Amarăştii de Jos, judeţul Dolj.  
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Autori: senator Mircea Geoană PSD,  
             deputat Ion Călin PSD 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului in vederea 
finalizarii lăcaşului de cult: turnarea 
centurii superioare, construirea 
acoperişului, tencuieli interioare si 
exterioare, pictura, mobilier din 
lemn. Investiţia este inceputa şi 
acest lăcas sfânt reprezintă singurul  
loc de rugăciune a peste 400 de 
familii.  
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

637.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1000 mii lei pentru Arhiepiscopia 
Ortodoxa Romana Cluj- Catedrala 
Mitropolitana,  jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
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administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Horea Uioreanu, 
Senator Marius Nicoară, Grupurile 
Parlamentare PNL reunite 
 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

638.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxa 
„Cuvioasa Paraschiva”, 
Protopopiatul Cluj II,   jud Cluj 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat PNL Horea Uioreanu, 
Senator Marius Nicoară, Grupurile 
Parlamentare PNL reunite 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de constructie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

639.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 
REDIU, com. BÂRA, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Culiţă Tărâţă  
 

financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

640.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. CRĂIEŞTI, 
com. BOZIENI, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Culiţă Tărâţă  
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

641.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Construcţie nouă biserică şi 
împrejurimi în valoare de 200 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. IUCŞA, com. 
BOZIENI, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent Culiţă 
Tărâţă  
 

Motivaţia: Finalizarea investiţiei; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

642.  ANEXA nr. 3/13 Reparaţii şi modernizare biserică şi Motivaţia: Asigurarea unor condiţii Se propune respingerea 
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TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 

Susţinerea cultelor 

împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. BĂNEASA, 
com. BOZIENI, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Culiţă Tărâţă  
 

decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

643.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 20 mii lei, 
Biserica ,,Sf. Ilie”, sat CHINTINICI, 
oraş ROZNOV 
Autor : Deputat Independent Culiţă 
Tărâţă  
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

644.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Biserica ,,Sf. Apostoli Petru şi 
Pavel”, sat FRUNZENI, comuna 
COSTIŞA, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
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publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Culiţă Tărâţă  

Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

645.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Biserica ,,Sf. Constantin şi Elena”, 
sat COSTIŞA, Comuna COSTIŞA, 
jud. Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Culiţă Tărâţă  

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

646.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Biserica ,,Naşterea Maicii 
Domnului”, sat MANOAIA, 
Comuna COSTIŞA, jud. Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Senatului                          
Deputat Independent Culiţă Tărâţă  

 

647.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Biserica ,,Sf. Ioachim şi ANA”, sat 
DORNEŞTI, Comuna COSTIŞA, 
jud. Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Culiţă Tărâţă  

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

648.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Biserica ,,Sf. Ioan Botezătorul”, 
localitatea COSTIŞA 2, Comuna 
COSTIŞA, jud. Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Culiţă Tărâţă  

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

649.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 20 mii lei, 
Biserica ,,Sf. Apostoli Petru şi 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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Susţinerea cultelor Pavel”, sat GOSMANI, Comuna 
ROMANI, jud. Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Culiţă Tărâţă  
 

Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

650.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 25 mii lei, 
Biserica Piatra Şoimului nr. 1 cu 
hramul ,,Sf. Maria”, sat Piatra 
ŞOIMULUI, Comuna Piatra 
ŞOIMULUI, jud. Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Culiţă Tărâţă  
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

651.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 25 mii lei, 
Biserica cu hramul ,,Sf. Mihail şi 
Gavril”, sat LUMINIŞ, Comuna 
Piatra ŞOIMULUI, jud. Neamţ 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
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Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Culiţă Tărâţă  
 

repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

652.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 25 mii lei, 
Biserica ,,Sf. Ilie”, sat NEGULEŞTI, 
Comuna Piatra ŞOIMULUI, jud. 
Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Culiţă Tărâţă  
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

653.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 25 mii lei, 
Biserica cu hramul ,,Sf. Mihail şi 
Gavril”, sat POIENI, Comuna Piatra 
ŞOIMULUI, jud. Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
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echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Culiţă Tărâţă  
 

stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

654.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Biserica ,,Sf. Dimitrie”, sat 
BORLEŞTI, Comuna BORLEŞTI, 
jud. Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Culiţă Tărâţă  

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

655.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Biserica ,,Sf. Nicolae”, sat 
MASTACAN, Comuna BORLEŞTI, 
jud. Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Culiţă Tărâţă  
 

recunoscute din România. 
 

656.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Schitul ,,Sf. Mina”, sat 
MASTACAN, Comuna BORLEŞTI, 
jud. Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Culiţă Tărâţă  
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

657.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Biserica ,,Naşterea Maicii 
Domnului”, sat SOVOAIA, Comuna 
BORLEŞTI, jud. Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Culiţă Tărâţă  

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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658.  ANEXA nr. 3/13 

TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 

Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Biserica  stil vechi,,Sf. Vasile”, sat 
RUŞENI, Comuna BORLEŞTI, jud. 
Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Culiţă Tărâţă  
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

659.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Biserica ,,Sf. Constantin şi Elena”, 
sat RUŞENI, Comuna BORLEŞTI, 
jud. Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Culiţă Tărâţă  
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

660.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Biserica ,,Sf. Mihail şi Gavril”, sat 
RUŞENI, Comuna BORLEŞTI, jud. 
Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Culiţă Tărâţă  
 

religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

661.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Biserica ,,Sf. Constantin şi Elena”, 
sat BORLEŞTI, Comuna 
BORLEŞTI, jud. Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Culiţă Tărâţă  
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

662.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Biserica ,,Sf. Paraschiva”, sat 
MASTACAN, Comuna BORLEŞTI, 
jud. Neamţ 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
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Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Culiţă Tărâţă  
 

repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

663.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Biserica ,,Sf. Dimitrie”, sat 
BORLEŞTI, Comuna BORLEŞTI, 
jud. Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Culiţă Tărâţă  
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

664.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Biserica ,,Sf. Nicolae”, sat 
MASTACAN, Comuna BORLEŞTI, 
jud. Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
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echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Culiţă Tărâţă  
 

stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

665.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Schitul ,,Sf. Mina”, sat 
MASTACAN, Comuna BORLEŞTI, 
jud. Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Culiţă Tărâţă  

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

666.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Biserica ,,Naşterea Maicii 
Domnului”, sat SOVOAIA, Comuna 
BORLEŞTI, jud. Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Culiţă Tărâţă  
 

recunoscute din România. 
 

667.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Biserica  stil vechi,,Sf. Vasile”, sat 
RUŞENI, Comuna BORLEŞTI, jud. 
Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Culiţă Tărâţă  
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

668.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Biserica ,,Sf. Constantin şi Elena”, 
sat RUŞENI, Comuna BORLEŞTI, 
jud. Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Culiţă Tărâţă  

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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669.  ANEXA nr. 3/13 

TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 

Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Biserica ,,Sf. Mihail şi Gavril”, sat 
RUŞENI, Comuna BORLEŞTI, jud. 
Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Culiţă Tărâţă  
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

670.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Biserica ,,Sf. Constantin şi Elena”, 
sat BORLEŞTI, Comuna 
BORLEŞTI, jud. Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Culiţă Tărâţă  
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

671.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 443 -

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Biserica ,,Sf. Paraschiva”, sat 
MASTACAN, Comuna BORLEŞTI, 
jud. Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Culiţă Tărâţă  
 

religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

672.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 40 mii lei, 
Biserica ,,Schimbarea la faţă”, sat 
NECHIT, Comuna BORLEŞTI, jud. 
Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Culiţă Tărâţă  
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

673.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Biserica ,,Naşterea Domnului”, sat 
NECHIT, Comuna BORLEŞTI, jud. 
Neamţ 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
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Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Culiţă Tărâţă  
 

repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

674.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Biserica ,,Sf. Gheorghe”, sat 
BORLEŞTI, Comuna BORLEŞTI, 
jud. Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Culiţă Tărâţă  
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

675.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. BÂRA, com. 
BÂRA, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
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Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

676.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. NEGREŞTI, 
com. BÂRA, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

677.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 
REDIU, com. BÂRA, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

recunoscute din România. 
 

678.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă „Sf. Cuvioasă 
Paraschiva”, loc. CĂUŞENI, com. 
BOGHICEA, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

679.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. NISTRIA cu 
SLOBOZIA – 2 biserici, com. 
BOGHICEA, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

680.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă „Pogorârea Sf. 
Duh”, loc. BOGHICEA, com. 
BOGHICEA, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

681.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă „Sf. Petru şi 
Pavel”, loc. BOGHICEA, com. 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
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BOGHICEA, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

alocate pentru susţinerea cultelor. Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

682.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, 
Parohia romano-catolică”, loc. 
SLOBOZIA, com. BOGHICEA, 
judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

683.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia romano-catolică „PreaSfânta 
Inima lui Isus”, loc. BOGHICEA, 
com. BOGHICEA, judeţul Neamţ 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
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Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

684.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. CUCI, com. 
BOZIENI, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

685.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. CRĂIEŞTI, 
com. BOZIENI, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
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Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

686.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Construcţie nouă biserică şi 
împrejurimi în valoare de 150 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. IUCŞA, com. 
BOZIENI, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Finalizarea investiţiei; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

687.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. BĂNEASA, 
com. BOZIENI, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

recunoscute din România. 
 

688.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. CORDUN, 
com. CORDUN, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

689.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. SIMIONEŞTI, 
com. CORDUN, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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690.  ANEXA nr. 3/13 

TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 

Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 
PILDEŞTI, com. CORDUN, judeţul 
Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

691.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia ortodoxă „Sf. Treime”, loc. 
DOLJEŞTI, com. DOLJEŞTI, 
judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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692.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 
BUHONCA, com. DOLJEŞTI, 
judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

693.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 
BURUIENEŞTI, com. DOLJEŞTI, 
judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu, 
 Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

694.  ANEXA nr. 3/13 Reparaţii şi modernizare biserică şi Motivaţia: Asigurarea unor condiţii Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 454 -

TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 

Susţinerea cultelor 

împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 
ROTUNDA, com. DOLJEŞTI, 
judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

695.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia ortodoxă „Sf. Dimitrie cu 
Hramul Sf. Dimitrie”, com. 
GÎDINŢI, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

696.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 150 mii lei, 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Parohia romano-catolică „Trupul şi 
Sîngele Domnului”, loc. 
GHERĂIEŞTI, com. GHERĂIEŞTI, 
judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

697.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia romano-catolică „Sf. 
Tereza”, loc. TEŢCANI, com. 
GHERĂIEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu, 
 Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

698.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Parohia ortodoxă, loc. 
GHERĂIEŞTI, com. GHERĂIEŞTI, 
judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

699.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. ICUŞEŞTI, 
com. ICUŞEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

700.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. 
BĂTRÂNEŞTI şi loc. 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
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SPIRIDONEŞTI, com. ICUŞEŞTI, 
judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

alocate pentru susţinerea cultelor. Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

701.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. BĂLUŞEŞTI, 
com. ICUŞEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

702.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. 
MESTEACĂN, com. ICUŞEŞTI, 
judeţul Neamţ 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
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Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

703.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 
BĂLUŞEŞTI, com. ICUŞEŞTI, 
judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

704.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Construcţie nouă biserică şi 
împrejurimi în valoare de 130 mii lei, 
Parohia ortodoxă „Sf. Mihail şi 
Gavril”, loc. MĂRMURENI, com. 
ONICENI, judeţul Neamţ 
Autori: 

Motivaţia: Finalizarea investiţiei; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 459 -

Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

705.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă „Sf. Dumitru”, loc. 
ONICENI, com. ONICENI, judeţul 
Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

706.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă „Sf. Constantin şi 
Elena şi Sf. Nicolae”, loc. VALEA 
ENEI, com. ONICENI, judeţul 
Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
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publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

707.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă „Sf. Mihail şi 
Gavril”, loc. POIANA HUMEI, com. 
ONICENI, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

708.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. PÎNCEŞTI, 
com. PÎNCEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
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Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

709.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. HOLM, com. 
PÎNCEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

710.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. CIUREA, 
com. PÎNCEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

recunoscute din România. 
 

711.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. PATRICHENI 
şi loc. TĂLPĂLĂI, com. PÎNCEŞTI, 
judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

712.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă „Sf. Dumitru”, loc. 
POIENIŢA, com. POIENARI, 
judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

713.  ANEXA nr. 3/13 Reparaţii şi modernizare biserică şi Motivaţia: Asigurarea unor condiţii Se propune respingerea 
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TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 

Susţinerea cultelor 

împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă „Sf. Mihail şi 
Gavril”, loc. POIENARI, com. 
POIENARI, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

714.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă „Sf. Mihail şi 
Gavril”, loc. SĂCĂLENI, com. 
POIENARI, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

715.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Parohia ortodoxă, loc. LUŢCA, com. 
SAGNA, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

716.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă „Sf. Nicolae”, loc. 
SAGNA, com. SAGNA, judeţul 
Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

717.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 
SAGNA, com. SAGNA, judeţul 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
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Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

alocate pentru susţinerea cultelor. Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

718.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 
VULPĂŞEŞTI, com. SAGNA, 
judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

719.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, 
Parohia romano-catolică „Sf. Petru şi 
Pavel”, loc. TRAIAN, com. 
SĂBĂOANI, judeţul Neamţ 
Autori: 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

720.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, 
Parohia romano-catolică „Sf. Mihail 
Arhanghelul”, loc. SĂBĂOANI, 
com. SĂBĂOANI, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

721.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 
SĂBĂOANI, com. SĂBĂOANI, 
judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
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publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

722.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, 
Parohia romano-catolică „Sf. Iosif”, 
loc. SĂBĂOANI, com. SĂBĂOANI, 
judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

723.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. STĂNIŢA cu 
CICIREA – 2 biserici, com. 
STĂNIŢA, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

724.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. TODIRENI cu 
POIENILE OANCEI – 2 biserici, 
com. STĂNIŢA, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

725.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. GHIDION cu 
VEJA – 2 biserici, com. STĂNIŢA, 
judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

recunoscute din România. 
 

726.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 
TĂMĂŞENI, com. TĂMĂŞENI, 
judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

727.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, 
Parohia romano-catolică „Pogorârea 
Sf. Duh”, loc. ADJUDENI, com. 
TĂMĂŞENI, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

 

728.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. VALEA 
URSULUI şi loc. MUNCELU, com. 
VALEA URSULUI, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

729.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. BUCIUM şi 
loc. ŞIŞTARI, com. VALEA 
URSULUI, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

730.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. CHILII, com. 
VALEA URSULUI, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

731.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. GIURGENI, 
com. VALEA URSULUI, judeţul 
Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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732.  ANEXA nr. 3/13 

TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 

Susţinerea cultelor 

Construcţie cantină socială în valoare 
de 600 mii lei, Parohia Ceahlău, 
com. CEAHLĂU, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Susţinerea materială a 
familiilor nevoiaşe, ajutorarea 
persoanelor defavorizate, familiilor 
şi copiilor cu probleme speciale ; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

733.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă „Sf. Nicolae”, 
municipiul PIATRA NEAMŢ, 
judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

734.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 20 mii lei, 
Parohia ortodoxă , loc. BORŞENI, 
com. RĂZBOIENI, judeţul Neamţ 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
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Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

alocate pentru susţinerea cultelor. Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

735.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 20 mii lei, 
Parohia ortodoxă , loc. TOTOIEŞTI, 
com. TUPILAŢI, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

736.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Construcţie nouă biserică şi 
împrejurimi în valoare de 200 mii lei, 
Biserica „Sf. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt”, loc. ONICENI, com. 
ONICENI, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 

Motivaţia: Finalizare construcţie 
nouă; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
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publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 
 

Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

737.  ANEXA nr. 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 200 mii lei, 
Parohia ortodoxă „Sf. Ioachim şi 
Ana”, municipiul PIATRA NEAMŢ, 
judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Ioan Munteanu,  
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Construcţie nouă, în 
derulare; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

738.  Secretariatul General al 
Guvernului, 
Anexa 3/13/2, capitolul 6701, 
Cultură, recreere şi religie, articolul 
12. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Secretariatul General al 
Guvernului,Anexa 3/13/2, capitolul 
6701, Cultură, recreere şi religie, 
articolul 12, cu suma de 50.000 ron, 
necesară pentru reparaţii curente şi 
consolidarea bisericii „Sfantul 
Dumitru”, Parohia Babadag, oraş 
Babadag, Jud. Tulcea. 

Fisuri aparute în structura de 
rezistenţă a cladirii, degradarea 
înveliturii si înfiltraţii datorate 
apelor fluviale în suprastructura şi 
infrastructura cladirii; deteriorarea 
picturii. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Iniţiator: Horia Teodorescuu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC din Camera 
Deputaţilor 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
guvernului. 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

739.  Secretariatul General al 
Guvernului, 
Anexa 3/13/2, capitolul 6701, 
Cultură, recreere şi religie, articolul 
12. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Secretariatul General al 
Guvernului,Anexa 3/13/2, capitolul 
6701, Cultură, recreere şi religie, 
articolul 12, cu suma de 30.000 ron 
reparaţii curente şi consolidarea 
bisericii „Adormirea Maicii 
Domnului”. Parohia Babadag, oraş 
Babadag, Jud. Tulcea. 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Iniţiator: Horia Teodorescuu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC din Camera 
Deputaţilor

Fisuri aparute în structura de 
rezistenţă a cladirii, degradarea 
înveliturii si înfiltraţii datorate 
apelor fluviale în suprastructura şi 
infrastructura cladirii; deteriorarea 
picturii. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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740.  Secretariatul General al 
Guvernului, 
Anexa 3/13/2, capitolul 6701, 
Cultură, recreere şi religie, articolul 
12. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Secretariatul General al 
Guvernului,Anexa 3/13/2, capitolul 
6701, Cultură, recreere şi religie, 
articolul 12, cu suma de 200.000 ron 
reparaţii curente şi consolidarea 
mănastirii „ Celic Dere”, comuna 
Frecăţei, Jud. Tulcea. 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Iniţiator: Horia Teodorescuu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC din Camera 
Deputaţilor

Fisuri aparute în structura de 
rezistenţă a cladirii, degradarea 
înveliturii si înfiltraţii datorate 
apelor fluviale în suprastructura şi 
infrastructura cladirii; deteriorarea 
picturii. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

741.  Secretariatul General al 
Guvernului, 
Anexa 3/13/2, capitolul 6701, 
Cultură, recreere şi religie, articolul 
12. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Secretariatul General al 
Guvernului,Anexa 3/13/2, capitolul 
6701, Cultură, recreere şi religie, 
articolul 12, cu suma de 50.000 ron 
reparaţii curente şi consolidarea 
bisericii „ Sfântul Arhanghel Mihail 
şi Gavril”, comuna Somova, Jud. 
Tulcea. 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 

Fisuri aparute în structura de 
rezistenţă a cladirii, degradarea 
înveliturii si înfiltraţii datorate 
apelor fluviale în suprastructura şi 
infrastructura cladirii; deteriorarea 
picturii. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Iniţiator: Horia Teodorescuu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC din Camera 
Deputaţilor

742.  Secretariatul General al 
Guvernului, 
Anexa 3/13/2, capitolul 6701, 
Cultură, recreere şi religie, articolul 
12. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Secretariatul General al 
Guvernului,Anexa 3/13/2, capitolul 
6701, Cultură, recreere şi religie, 
articolul 12, cu suma de 50.000 ron 
reparaţii curente şi consolidarea 
bisericii „Înalţarea Domnului”, 
comuna Casimcea, sat Rahmanu, 
Jud. Tulcea. 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Iniţiator: Horia Teodorescuu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC din Camera 
Deputaţilor 

Fisuri aparute în structura de 
rezistenţă a cladirii, degradarea 
înveliturii si înfiltraţii datorate 
apelor fluviale în suprastructura şi 
infrastructura cladirii; deteriorarea 
picturii. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

743.  Secretariatul General al 
Guvernului, 
Anexa 3/13/2, capitolul 6701, 
Cultură, recreere şi religie, articolul 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Secretariatul General al 
Guvernului,Anexa 3/13/2, capitolul 
6701, Cultură, recreere şi religie, 

Fisuri aparute în structura de 
rezistenţă a cladirii, degradarea 
înveliturii si înfiltraţii datorate 
apelor fluviale în suprastructura şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
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12. articolul 12, cu suma de 40.000 ron 
reparaţii curente şi consolidarea 
bisericii „Sfănta Mina”,Parohia 
Ciucurova, sat Slava Cercheză, Jud. 
Tulcea. 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Iniţiator: Horia Teodorescuu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC din Camera 
Deputaţilor 

infrastructura cladirii; deteriorarea 
picturii. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
guvernului. 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

744.  Secretariatul General al 
Guvernului, 
Anexa 3/13/2, capitolul 6701, 
Cultură, recreere şi religie, articolul 
12. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Secretariatul General al 
Guvernului,Anexa 3/13/2, capitolul 
6701, Cultură, recreere şi religie, 
articolul 12, cu suma de 80.000 ron 
reparaţii curente şi consolidarea 
bisericii „Înalţarea 
Domnului”,Parohia Ciucurova, sat 
Fântâna Mare, Jud. Tulcea. 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 

Fisuri aparute în structura de 
rezistenţă a cladirii, degradarea 
înveliturii si înfiltraţii datorate 
apelor fluviale în suprastructura şi 
infrastructura cladirii; deteriorarea 
picturii. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Senatului                          
Iniţiator: Horia Teodorescuu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC din Camera 
Deputaţilor

745.  Anexa 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Parohia ortodoxă „Sf. Cuvioasă 
Paraschiva”, loc. CĂUŞENI, com. 
BOGHICEA, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu  

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

746.  Anexa 3/13 
Anexa 3/13 

TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 

Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. NISTRIA cu 
SLOBOZIA – 2 biserici, com. 
BOGHICEA, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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747.  Anexa 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Parohia ortodoxă „Pogorârea Sf. 
Duh”, loc. BOGHICEA, com. 
BOGHICEA, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

748.  Anexa 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Parohia ortodoxă „Sf. Petru şi 
Pavel”, loc. BOGHICEA, com. 
BOGHICEA, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

749.  Anexa 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia romano-catolică”, loc. 
SLOBOZIA, com. BOGHICEA, 
judeţul Neamţ 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
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Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu 

repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

750.  Anexa 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Parohia romano-catolică „PreaSfânta 
Inima lui Isus”, loc. BOGHICEA, 
com. BOGHICEA, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

751.  Anexa 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. CORDUN, 
com. CORDUN, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
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teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu 

aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

752.  Anexa 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. SIMIONEŞTI, 
com. CORDUN, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

753.  Anexa 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 20 mii lei, 
Parohia ortodoxă „Sf. Treime”, loc. 
DOLJEŞTI, com. DOLJEŞTI, 
judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

754.  Anexa 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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Susţinerea cultelor BURUIENEŞTI, com. DOLJEŞTI, 
judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu 

Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 
 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

755.  Anexa 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 20 mii lei, 
Parohia ortodoxă „Sf. Dimitrie cu 
Hramul Sf. Dimitrie”, com. 
GÎDINŢI, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

756.  Anexa 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Construcţie nouă biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Parohia ortodoxă „Sf. Mihail şi 
Gavril”, loc. MĂRMURENI, com. 
ONICENI, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 

Motivaţia: Finalizarea investiţiei; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
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echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu 

stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

757.  Anexa 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Parohia ortodoxă „Sf. Dumitru”, loc. 
ONICENI, com. ONICENI, judeţul 
Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

758.  Anexa 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Parohia ortodoxă „Sf. Constantin şi 
Elena şi Sf. Nicolae”, loc. VALEA 
ENEI, com. ONICENI, judeţul 
Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu 

759.  Anexa 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Parohia ortodoxă „Sf. Mihail şi 
Gavril”, loc. POIANA HUMEI, com. 
ONICENI, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

760.  Anexa 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. PÎNCEŞTI, 
com. PÎNCEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

761.  Anexa 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. HOLM, com. 
PÎNCEŞTI, judeţul Neamţ 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
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Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu 

alocate pentru susţinerea cultelor. Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

762.  Anexa 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. CIUREA, 
com. PÎNCEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

763.  Anexa 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. PATRICHENI 
şi loc. TĂLPĂLĂI, com. PÎNCEŞTI, 
judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu 

recunoscute din România. 
 

764.  Anexa 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Parohia ortodoxă „Sf. Dumitru”, loc. 
POIENIŢA, com. POIENARI, 
judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

765.  Anexa 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Parohia ortodoxă „Sf. Mihail şi 
Gavril”, loc. POIENARI, com. 
POIENARI, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

766.  Anexa 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Parohia ortodoxă „Sf. Mihail şi 
Gavril”, loc. SĂCĂLENI, com. 
POIENARI, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu 

religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 
 

ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

767.  Anexa 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. LUŢCA, com. 
SAGNA, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

768.  Anexa 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Parohia ortodoxă „Sf. Nicolae”, loc. 
SAGNA, com. SAGNA, judeţul 
Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
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echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu 

stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

769.  Anexa 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 20 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 
SAGNA, com. SAGNA, judeţul 
Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

770.  Anexa 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 
VULPĂŞEŞTI, com. SAGNA, 
judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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Deputat Independent Ioan Munteanu 
771.  Anexa 3/13 

TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 

Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. STĂNIŢA cu 
CICIREA – 2 biserci, com. 
STĂNIŢA, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

772.  Anexa 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. TODIRENI cu 
POIENILE OANCEI – 2 biserci, 
com. STĂNIŢA, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

773.  Anexa 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 20 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 
TĂMĂŞENI, com. TĂMĂŞENI, 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
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judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu 

alocate pentru susţinerea cultelor. Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

774.  Anexa 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 20 mii lei, 
Parohia romano-catolică „Pogorârea 
Sf. Duh”, loc. ADJUDENI, com. 
TĂMĂŞENI, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

775.  Anexa 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. VALEA 
URSULUI şi loc. MUNCELU, com. 
VALEA URSULUI, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu 

financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

776.  Anexa 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. BUCIUM şi 
loc. ŞIŞTARI, com. VALEA 
URSULUI, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

777.  Anexa 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. CHILII, com. 
VALEA URSULUI, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

778.  Anexa 3/13 Reparaţii şi modernizare biserică şi Motivaţia: Asigurarea unor condiţii Se propune respingerea 
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TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 

Susţinerea cultelor 

împrejurimi în valoare de 10 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. GIURGENI, 
com. VALEA URSULUI, judeţul 
Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu 

decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 
 
 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

779.  Anexa 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă „Sf. Nicolae”, 
municipiul PIATRA NEAMŢ, 
judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru  susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

780.  Anexa 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 20 mii lei, 
Parohia ortodoxă , loc. BORŞENI, 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru  susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu 

cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

781.  Anexa 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 20 mii lei, 
Parohia ortodoxă , loc. TOTOIEŞTI, 
com. TUPILAŢI, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea 
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

782.  Anexa 3/13 
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 

Articol 59; Alineat 12 
Susţinerea cultelor 

Construcţie nouă biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Biserica „Sf. Ştefan cel Mare şi 
Sfânt”, loc. ONICENI, com. 
ONICENI, judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          

Motivaţia: Finalizare construcţie 
nouă; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 495 -

Deputat Independent Ioan Munteanu 
783.  Anexa 3/13 

TITLUL X. ALTE CHELTUIELI 
Articol 59; Alineat 12 

Susţinerea cultelor 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă „Sf. Ioachim şi 
Ana”, municipiul PIATRA NEAMŢ, 
judeţul Neamţ 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Independent Ioan Munteanu 

Motivaţia: Construcţie nouă, în 
derulare; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate pentru susţinerea cultelor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

784.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
– Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

Din suma prevăzută se alocă suma 
de  200 mii lei pentru construire 
Biserică Ortodoxă Iernut. 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
 

785.  Anexa 3/13/02  Se suplimentează cu suma de 24.011 Suma este necesară efectuării Se propune respingerea 
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Cap.67.01 
Grupa 59 
Art.12 

mii lei cheltuielile necesare pentru 
Reparaţia Bisericii „SF. 40 
MUCENICI”, Parohia Ortodoxă 
Văleni, comuna Văleni, judeţul 
Neamţ 
 

Comisia pentru politică economică,  
reformă şi privatizare şi Comisia 
pentru industrii şi  servicii ale 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru privatizare şi administrarea 
activelor statului şi Comisia 
economică, industrii şi servicii   ale 
Senatului 

Dep.Victor Surdu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC 

reparaţiilor la această biserică din 
1519, considerată monument istoric 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

786.  Anexa 3/13/02  
Cap.67.01 
Grupa 59 
Art.12 

Se suplimentează cu suma de 21.469 
mii lei cheltuielile necesare pentru 
Reparaţia Bisericii „SF. 
PARASCHEVA”, Parohia Ortodoxă 
Moreni, comuna Văleni, judeţul 
Neamţ 
 

Comisia pentru politică economică,  
reformă şi privatizare şi Comisia 
pentru industrii şi  servicii ale 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru privatizare şi administrarea 
activelor statului şi Comisia 
economică, industrii şi servicii   ale 
Senatului 

Suma este necesară efectuării 
reparaţiilor la această biserică din 
1864, considerată monument istoric 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Dep.Victor Surdu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC 

 

787.  Anexa 3/13/02  
Cap.67.01 
Grupa 59 
Art.12 

Se suplimentează cu suma de 2.500 
mii lei cheltuielile necesare 
construirea Bisericii „PAROHIE 
CONTESTI”, comuna Girov, judeţul 
Neamţ 
 

Comisia pentru politică economică,  
reformă şi privatizare şi Comisia 
pentru industrii şi  servicii ale 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru privatizare şi administrarea 
activelor statului şi Comisia 
economică, industrii şi servicii   ale 
Senatului 

Dep.Victor Surdu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC 

Suma este necesară continuării şi 
finalizării investiţiei 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

788.  Anexa 3/13/02  
Cap.67.01 
Grupa 59 
Art.12 

Se aprobă alocarea sumei de 400 mii 
lei necesară investiţiei „Construire 
Biserica Ştefan cel Mare şi Sfânt”, 
sat Ştefan cel Mare, judeţul Neamţ 
 

Comisia pentru politică economică,  
reformă şi privatizare şi Comisia 
pentru industrii şi  servicii ale 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru privatizare şi administrarea 
activelor statului şi Comisia 
economică, industrii şi servicii   ale 

Suma este necesară demarării 
construirii bisericii din satul Ştefan 
cel Mare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Senatului 

Dep.Victor Surdu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC 

administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

789.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

1. Reabilitarea bisericii  ortodoxe  
cu hramul Sf.Nicolae, Parohia 
Ortodoxa Nr. 1 din municipiul 
Aiud, jud. Alba – 250.000 lei. 

2. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
cu hramul Acoperamintul 
Maicii Domnului din, Parohia 
Ortodoxa Nr. 4 din municipiul 
Aiud, jud. Alba – 200.000 lei. 

3. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
cu hramul Sf. Arh. Mihail si 
Gavril din, Parohia Ortodoxa 
Aiudul de Sus, din municipiul 
Aiud, jud. Alba – 50.000 lei 

4. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din Parohia ortodoxa Aiud - 
Spital din municipiul Aiud, jud. 
Alba – 150.000 lei 

5. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
satul Ciumbrud din municipiul 
Aiud, jud. Alba – 45.000 lei 

6. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
satul Sincrai din municipiul 
Aiud, jud. Alba – 45.000 lei 

7. Reabilitarea bisericii  ortodoxe 
cu hramul Sf. Gheorghe din 
satul Hopirta, comuna Hopirta, 
jud. Alba – 25.000 lei 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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8. Reabilitarea bisericii  ortodoxe 
cu hramul Sf. Serafim din 
Farov din satul Silivas, 
comuna Hopirta, jud. Alba – 
100.000 lei 

9. Reabilitarea bisericii  ortodoxe  
cu hramul Sf. Gheorghe din 
satul Spalnaca, comuna 
Hopirta, jud. Alba – 50.000 lei 

10. Continuarea constructiei 
bisericii ortodoxe din satul 
Radesti, comuna Radesti, jud. 
Alba – 50.000 lei 

11. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din satul Ciuguzel, comuna 
Lopadea Noua, jud. Alba – 
25.000 lei 

12. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din satul Mahaceni, comuna 
Unirea, jud. Alba – 15.000 lei 

13. Reabilitarea manastirii 
ortodoxe  cu hramul Sf. 
Dimitrie Izvoratorul din Mir din 
satul Dumbrava, comuna 
Unirea, jud. Alba – 50.000 lei 

14. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din satul Unirea, comuna 
Unirea, jud. Alba – 35.000 lei 

15. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din satul Geoagiu de Sus, 
comuna Stremt, jud. Alba – 
20.000 lei 

16. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
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cu hramul Sf. Andrei din 
Parohia Ortodoxa Nr. 1, din 
orasul Ocna Mures, jud. Alba 
– 200.000 lei 

17. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
cu hramul Sf. Ioan Botezatorul 
din Parohia Ortodoxa Uioara 
de Sus, din orasul Ocna 
Mures, jud. Alba – 35.000 lei 

18. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
cu hramul Sf. Nicolae din 
Parohia Ortodoxa Nr. 2, din 
orasul Ocna Mures, jud. Alba 
– 40.000 lei 

19. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
cu hramul Maica Domnului din 
Parohia Ortodoxa Nr. 3 din 
orasul Ocna Mures, jud. Alba 
– 50.000 lei 

20. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
cu hramul Sf. Nectarie din 
Parohia Ortodoxa Nr. 4, din 
orasul Ocna Mures, jud. Alba 
– 50.000 lei 

21. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
cu hramul Adormirea Maicii 
Domnului din Parohia 
Ortodoxa Uioara de Jos, din 
orasul Ocna Mures, jud. Alba 
– 50.000 lei 

22. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din satul Unirea II, comuna 
Unirea, jud. Alba – 25.000 lei. 
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23. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din satul Gura Ariesului, 
comuna Lunca Muresului,, 
jud. Alba –15.000 lei 

24. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din satul Lopadea Veche,, 
comuna Miraslau, jud. Alba – 
15.000 lei 

25. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din satul Jidvei, comuna 
Jidvei, jud. Alba – 35.000 lei 

26. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din satul Ormenis, comuna 
Miraslau, jud. Alba – 25.000 
lei 

27. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din satul Sincel, comuna 
Sincel, jud. Alba – 30.000 lei 

28. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din satul Sona, comuna Sona, 
jud. Alba – 30.000 lei 

29. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din satul Lunca Muresului, 
comuna Lunca Muresului, jud. 
Alba – 35.000 lei 

30. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din satul Ciugudul de Jos, 
comuna Unirea, jud. Alba –
15.000 lei 

31. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din satul Geomal, comuna 
Stremt, jud. Alba – 50.000 lei 

32. Reabilitarea bisericii catolice 
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din satul Cetatea de Balta, 
comuna Cetatea de Balta, jud. 
Alba – 25.000 lei 

33. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
nr. 2 din orasul Teius, jud. 
Alba – 25.000 lei 

34. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
satul Tatirlaua din comuna 
Cetatea de Balta, jud. Alba –
10.000 lei 

35. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
satul Santamarie din comuna 
Cetatea de Balta, jud. Alba –
10.000 lei 

36. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
satul Craciunelu de Sus din 
comuna Cetatea de Balta, jud. 
Alba –10.000 lei 

37. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
satul Cetatea de Balta din 
comuna Cetatea de Balta, jud. 
Alba –30.000 lei 

38. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
satul Balcaciu din comuna 
Jidvei, jud. Alba –20.000 lei 

39. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
satul Capilna din comuna 
Jidvei, jud. Alba –10.000 lei 

40. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
satul Veseus din comuna 
Jidvei, jud. Alba –20.000 lei 

41. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
satul Sinmiclaus din comuna 
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Sona, jud. Alba –20.000 lei 
42. Reabilitarea bisericii ortodoxe 

satul Biia din comuna Sona, 
jud. Alba –10.000 lei 

43. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
satul Lunca Tarnavei din 
comuna Sona, jud. Alba –
10.000 lei 

44. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
satul Alecus din comuna 
Sona, jud. Alba –10.000 lei 

45. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
satul Iclod din comuna Sincel, 
jud. Alba –10.000 lei 

46. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
satul Panade din comuna 
Sincel, jud. Alba –10.000 lei 

47. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
satul Miraslau din comuna 
Miraslau, jud. Alba –30.000 lei 

48. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
satul Decea din comuna 
Miraslau, jud. Alba –50.000 lei 

49. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
satul Noslac din comuna 
Noslac, jud. Alba –10.000 lei 

50. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
satul Captalan din comuna 
Noslac, jud. Alba –10.000 lei 

51. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
satul Stana de Mures din 
comuna Noslac, jud. Alba –
10.000 le 
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52. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
satul Farau din comuna 
Farau, jud. Alba –30.000 lei 

53. Construirearea manastirii 
ortodoxe din comuna Farau, 
jud. Alba –50.000 lei 

54. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
satul Turdas din comuna 
Hopirta, jud. Alba –20.000 lei 

55. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
satul Bagau din comuna 
Lopadea Noua, jud. Alba –
10.000 lei 

56. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
satul Asinip din comuna 
Lopadea Noua, jud. Alba –
20.000 lei 

57. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
satul Odverem din comuna 
Lopadea Noua, jud. Alba –
10.000 lei 

58. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
satul Mescreac din comuna 
Radesti, jud. Alba –20.000 lei 

59. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
satul Mihalt II din comuna 
Mihalt, jud. Alba –10.000 lei 

60. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
satul Stremt din comuna 
Stremt, jud. Alba –10.000 lei 

 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
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Guvernului 
 
 
Autori: DEPUTAT PSD COCLICI 
RADU EUGENIU  

790.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, Art. 07 – Sprijinirea 
activităţilor românilor de 
pretutindeni şi a organizaţiilor 
reprezentative ale acestora 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
100 mii lei pentru  finanţarea unui 
ziar şi a unei reviste culturale în 
limba română aparţinând comunităţii 
româneşti din Regiunea Cernăuţi, 
Ucraina 
 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
administratie publică, organizarea  
teritoriului şi protecţia mediului a 
Senatului                          
Deputat Mircea Irimescu, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Pericolul deznaţionalizării 
definitive ameninţă de mai mulţi 
ani comunitatea românească din 
nordul Bucovinei, Ţinutul Herţa şi 
nordul Basarabiei istorice. Ani şi 
ani de zile statul român a rămas 
impasibil la politicile împotriva 
limbii şi culturii române din 
Ucraina. Resursele materiale 
proprii ale comunităţii româneşti 
din aceste străvechi pământuri ale 
Moldovei nu permit dezvoltarea 
unei vieţi cultural naţionale 
normale la nivelul Europei actuale. 
Satul român trebuie să continue 
acţiunile de ajutorare a vieţii 
naţionale a comunităţii româneşti 
din Regiunea Cernăuţi, întreprinse 
în ultimii 10 ani. Pe acest teritoriu, 
altădată de intensă culturalitate 
românescă, actualmente nu mai 
apare nicio revistă culturală în 
limba română.    

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Departamentului 
pentru Romanii de Pretutindeni) 
decide asupra repartizării 
sumelor pe actiunile destinate 
romanilor de pretutindeni.  
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790.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Secretariatului General al 

Guvernului – Anexa 3/13 
 

cu suma de 754.615 RON  
pentru reabilitarea şi extinderea bazei 
sportive a Comunei Tulgheş, Judeţul 

Harghita 
 

Deputat Mircea DUŞA 
     Lider Grup parlamentar 

Alianţa PSD+PC 
 

Susţinerea activităţilor sportive.  Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de actiuni 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. 

791.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Secretariatului General al 

Guvernului – Anexa 3/13 
 

cu suma de  5.000.000 RON  
pentru reabilitarea bisericii Episcopia 

Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei  
 

Deputat Mircea DUŞA 
     Lider Grup parlamentar 

Alianţa PSD+PC 
 

Protejarea patrimoniului Episcopiei 
Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei. 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 
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792.  Anexa 3/13 

Secretariatul General al Guvernului 
Se propune suplimentarea bugetului 

alocat Secretariatului General al 
Guvernului – Anexa 3/13 

 
cu suma de  301.756 RON  
pentru extindere reţea apă şi 
canalizare în spaţiul rural din 

Muncipiul Topliţa, Judeţul Harghita  
 

Deputat Mircea DUŞA 
     Lider Grup parlamentar 

Alianţa PSD+PC 
 
 
 

Pentru sprijinirea proiectelor de 
infrastructură locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

793.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Secretariatului General al 

Guvernului – Anexa 3/13 
 

cu suma de  341.000 RON  
pentru construirea bazei sportive 

multifuncţionale în spaţiul rural din 
Muncipiul Topliţa, Judeţul Harghita  

 
Deputat Mircea DUŞA 

     Lider Grup parlamentar 
Alianţa PSD+PC 

 
 

Susţinerea activităţilor sportive. Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de actiuni 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. 

794.  Anexa 3/13/29 
La bugetul Secretariatului general 
al Guvernului – Secretariatul de 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru  Mânâstirea 
Oaşa, jud. Alba. 

Necesitatea construirii unor spaţii 
de educaţie şi cazare pentru tineri 
studenţi şi teologi. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 
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Stat pentru Culte. 
Cod: 59.12 
Susţinerea cultelor 

 
 
Autor:  Dep Iancu Iulian PSD 

795.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 

Se alocă, în cadrul bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Național, suma de 100 mii pentru 
participarea la organizarea 
Festivalului Național de muzică Folk 
„Om bun”. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Pentru sprijinirea unei activităţi 
culturale de calitate, care trebuie să 
se perpetueze şi în următorii ani. 
Pentru a cultiva un act cultural 
sănătos şi decent. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

 

796.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru lăcaşuri de cult suma 
de 400 mii de lei pentru „Extindere şi 
reamenajare sediu Episcopia 
Sloboziei şi Călăraşilor” din mun. 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

   Este necesară extinderea sediului 
Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 
pentru dsfăşurarea activităţilor în 
condiţii optime. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     

 

797.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru lăcaşuri de cult suma 
de 350 mii de lei pentru „Pictarea 
interioară a catedralei ortodoxe” din 
mun. Slobozia, jud. Ialomiţa. 

   Este necesară pictarea interioară 
(murală) a Catedralei Ortodoxe din 
Slobozia, municipiul fiind sediul 
Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
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pagina 476-a (pag.476)  
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 
 

798.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru lăcaşuri de cult suma 
de 100 mii de lei pentru „Reabilitarea 
bisericii ortodoxe” din comuna Bucu, 
jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

   Este necesară reabilitarea bisericii 
ortodoxe din comuna Bucu. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

 

799.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru lăcaşuri de cult suma 
de 100 mii de lei pentru „Reabilitarea 
bisericii ortodoxe” din comuna 
Cosâmbeşti, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 

   Este necesară reabilitarea bisericii 
ortodoxe din comuna Cosâmbeşti. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
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Parlamentar al Alianţei PSD+PC. stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

 

800.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru lăcaşuri de cult suma 
de 100 mii de lei pentru „Reabilitarea 
bisericii ortodoxe” din comuna 
Gheorghe Lazăr, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

   Este necesară reabilitarea bisericii 
ortodoxe din comuna Gheorghe 
Lazăr. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

 

801.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru lăcaşuri de cult suma 
de 100 mii de lei pentru „Reabilitarea 
bisericii ortodoxe” din comuna 
Mărculeşti, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

   Este necesară reabilitarea bisericii 
ortodoxe din comuna Mărculeşti. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 6 -

financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 
 

802.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru cultură, recreere și 
religie suma de 350 mii de lei pentru 
„Reabilitarea bisericii ortodoxe și 
amenajare centru parohial” din  sat 
Dimieni comuna Ograda, jud. 
Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

   Este necesară reabilitarea bisericii 
ortodoxe din satul Dimieni comuna 
Ograda şi amenajarea unui centru 
social parohial pentru îngrijire 
persoane vârstnice si copii din 
familii dezorganizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

 

803.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru lăcaşuri de cult suma 
de 100 mii de lei pentru „Reabilitarea 
bisericii ortodoxe” din comuna 
Săveni, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

   Este necesară reabilitarea bisericii 
ortodoxe din comuna Săveni. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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804.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru lăcaşuri de cult suma 
de 100 mii de lei pentru „Reabilitarea 
bisericii ortodoxe” din comuna 
Scânteia, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

   Este necesară reabilitarea bisericii 
ortodoxe din comuna Scânteia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     

805.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru lăcaşuri de cult suma 
de 100 mii de lei pentru „Reabilitarea 
bisericii ortodoxe” din comuna 
Sudiţi, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

   Este necesară reabilitarea bisericii 
ortodoxe din comuna Sudiţi. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     

806.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru lăcaşuri de cult suma 
de 100 mii de lei pentru „Reabilitarea 
bisericii ortodoxe” din comuna Valea 
Ciorii, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

   Este necesară reabilitarea bisericii 
ortodoxe din comuna Valea Ciorii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     

807.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru cultură, recreere și 
religie suma de 100 mii de lei pentru 
„Reabilitarea bisericii ortodoxe” din 
municipiul Slobozia, cartier Bora, 
jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

   Este necesară reabilitarea bisericii 
ortodoxe din cartierul Bora, mun. 
Slobozia, jud. Ialomiţa. Aceasta 
figureaza la categoria cladiri de 
patrimoniu cultural national. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     

808.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru lăcaşuri de cult suma 
de 100 mii de lei pentru „Reabilitarea 
bisericii ortodoxe” din municipiul 
Slobozia, cartier Slobozia Nouă, jud. 
Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

   Este necesară reabilitarea bisericii 
ortodoxe din cartierul Slobozia 
Nouă, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     

809.  ANEXA 3/13 – 
SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
- SECRETARIATUL DE STAT 
PENTRU CULTE 
 

Suma de 1075 
Din care pentru: 
- Biserica ortodoxă Jibou II “Sf.Mare 
Mucenic Gheorghe”- 95 
- Protopopiatul ortodox Jibou – 55 
- Sf.Mănăstire STRÂMBA 

- Sursa– Bugetul Administrației 
Prezidențiale 
Anexa 3/01/15 – Cap.Venituri 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Administratiei Prezidentiale a 
fost dimensionat astfel incat sa i 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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 “Adormirea Maicii Domnului” 
loc.Păduriș com.HIDA – 95 
- Sf.Mănăstire BIC “Tăierea Capului 
Sf.Ioan Botezătorul” loc.Bic-Șimleu 
Silvaniei – 95 
- Episcopia SĂLAJULUI – Zalău – 
350 
- Catedrala ortodoxă “Sf.Vineri” – 
Zalău – 75 
- Biserica ortodoxă “Pogorârea 
Sf.Duh” Porolissum – Zalău- 55 
- Biserica ortodoxă “Sf.Ierarh 
Nicolae” – Firminiș, com.Mirșid – 
45 
- Biserica ortodoxă “Adormirea 
Maicii Domnului” – Benesat -30 
- Biserica ortodoxă “Nașterea Maicii 
Domnului” – Horoatul Cehului – 30 
- Biserica Ortodoxă “ Sf.Prooc Ilie”- 
Husia – 30 
- Biserica ortodoxă “ Sf.Apostol 
Petru și Pavel” - Șoimuș - 30 
- Biserica ortodoxă “Adormirea 
Maicii Domnului” – Domnin – 30 
- Biserica ortodoxă “ Sf.Arh.Mihail 
și Gavril” – Someș Odorhei – 30 
- Biserica ortodoxă “Adormirea 
Maicii Domnului” – Inău – 30 
Autor: 
                                                             
Deputat: NOSA IULIU  - PSD+PC 
 

se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

810.  ANEXA 3/13 – - 2 posturi DIACON Pentru județele  SĂLAJ  Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
- SECRETARIATUL DE STAT 
PENTRU CULTE – COD 
PROGRAM 972 
 
 

Autor: 
                                                             
Deputat: NOSA IULIU  - PSD+PC 
 

și SATU MARE amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

811.  Anexa 3/13/02  
Cap.67.01 
Grupa 59 

Art.12 

Se suplimentează cu suma de 
21.469 mii lei cheltuielile 
necesare pentru Reparaţia 
Bisericii „SF. 
PARASCHEVA”, Parohia 
Ortodoxă Moreni, comuna 
Văleni, judeţul Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan 
CHELARU 

Suma este necesară 
efectuării reparaţiilor la 
această biserică din 1864, 
considerată monument 
istoric  
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

812.  Anexa 3/13/02  
Cap.67.01 
Grupa 59 

Art.12 

Se suplimentează cu suma de 
2.500 mii lei cheltuielile 
necesare construirea Bisericii 
„PAROHIE CONTEŞTI”, 
comuna Girov, judeţul Neamţ

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 

Suma este necesară 
continuării şi finalizării 
investiţiei 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Senator PSD+PC Ioan 
CHELARU 

aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

exerciţiului bugetar. 

813.  Anexa 3/13/02  
Cap.67.01 
Grupa 59 

Art.12 

Se aprobă alocarea sumei de 
400 mii lei necesară 
investiţiei „Construire 
Biserica Ştefan cel Mare şi 
Sfânt”, sat Ştefan cel Mare, 
judeţul Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan 
CHELARU 

Suma este necesară 
demarării construirii 
bisericii din satul Ştefan cel 
Mare. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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814.  Anexa 3/13 – Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Capitolul 67.01 „Cultură, recreere 
şi religie”, Titlul 59 „Alte cheltuieli” 
Articolul 12 „Susţinerea cultelor” cu 
suma de  20000 mii lei pentru  
Catedrala Mântuirii Neamului. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
Autori : Sen. Gheorghe Saghian,  
Dep. Viorel Ştefan, Dep. Dan Nica, 
Dep. Lucreţia Roşca, Dep. Florin 
Pâslaru - Grup PSD + PC 
 
 

Suma reprezintă doar 10% din 
costul estimat pentru lucrările din 
anul 2011. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

815.  Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Ansamblul Mănăstirii Hurezi 
Monument înscris în Lista 
Patrimoniului Cultural Mondial: 
Palatul Brâncovenesc Cod LMI:  
VL-II-m-A-09894.03 
Oraşul Horezu, sat aparţinător 
Romanii de Jos 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Consolidare restaurare Biserica 
mare inclusiv restaurare pictură 
murală interioară şi din pridvor 
Lucrări necesare : 
- Consolidarea terenului pe 
latura de vest a incintei istorice,  
- Drenarea apelor de suprafaţă şi 
subterane in zona incintei istorice 
- Finalizare restaurare parament 
exterior la Biserica mare; 
- Consolidare clădiri incinta 
istorică (corpuri de chilii, Palatul 
brâncovenesc, fântâna 
brâncovenească 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 
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816.  Guvernul României 

Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Ansamblul Mănăstirii Hurez: 
Corpuri de chilii 
Cod LMI: 
VL-II-m-A-09894.06 
Oraşul Horezu, sat aparţinător 
Romanii de Jos 
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat si nu se precizeaza 
sursa de finantare. 

817.  Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Bolniţa Mănăstirii Hurezi 
(Integrată Ansamblului de la Hurezi) 
Cod LMI:  
VL-II-m-A-09895.01 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat si nu se precizeaza 
sursa de finantare. 

818.  Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Apostoli" (Integrat Ansamblului de 
la Hurezi) 
Cod LMI:  
VL-II-m-A-09899.01 
Oraşul Horezu, sat aparţinător 
Romanii de Jos 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

consolidarea/ restaurarea 
Bolniţei, a Schiturilor "Sfinţii 
Apostoli" şi "Sfântul Ştefan" 
(proiectare şi execuţie str.şi 
componente istor.) 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

819.  Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Biserica Schitului "Sfântul Ştefan" 
(Integrat Ansamblului de la Hurezi) 
Cod LMI: 
VL-II-m-A-09896.01 
Oraşul Horezu, sat aparţinător 
Romanii de Jos 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat si nu se precizeaza 
sursa de finantare. 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 
820.  Guvernul României 

Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Mănăstirea Dintr-un Lemn: 
Construire Biserică 
Com. Frânceşti, sat Dezrobiţi 
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 
Suma necesară: 500.000 mii lei 

Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

821.  Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Lucrările de consolidare au fost 
demarate in cursul anului 2008.  
Biserica "Sfântul Nicolae" a 
fostului Schit  "De Sub Piatră" 
("44 de izvoare") 
Consolidare/restaurare 
Structură: 
- Expertiză tehnică; 
- Lucrări de consolidare; 
Componente artistice: 
-Frescă: proiect, restaurare frescă 
Cod LMI:  
VL-II-m-B-09874  
Com. Costeşti, sat Pietreni 
Suma necesară: 300.000 mii lei 
 Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 

Starea gravă de afectare a structurii 
de rezistentă a bisericii reclamă 
finanţare prioritară pentru punerea 
în siguranţă a monumentului, având 
în vedere şi amplasarea acestuia în 
vecinătatea carierei de calcar. de la 
Costeşti 
Consolidare/restaurare 
Structură: 
- Expertiză tehnică; 
- Lucrări de consolidare; 
Componente artistice: 
-Frescă: proiect, restaurare frescă 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

822.  Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 

Mănăstirea Sărăcineşti 
Consolidare/restaurate ansamblu - 

Ansamblu a fost  folosit ca unitate 
sanitară, ceea ce i-a produs multiple 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
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Anexa 3/13 biserică, copuri de chilii şi turn 
clopotniţă 

- proiectare (ET, PT) şi 
execuţie 

Cod LMI:  
VL-II-m-B-09960 
Com. Păuşeşti –Măglaşi, sal Valea 
Cheii 
Suma necesară: 500.000 mii lei 
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 

daune. Este necesară restaurarea 
acestuia, readucerea la forma 
originară şi clasarea în categoria 
valorică A 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

clar formulat iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

823.  Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Restaurare pictură 
Biserica "Buna Vestire" a fostului 
Schit Climent Cod LMI:  VL-II-m-
B-09871 
 Com. Pietrari, sat Pietrarii de Jos 
Suma necesară: 500.000 mii lei 
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 

Valoros monument de la jumătatea 
secolului al XVIII, amplasat in 
zonă cu potenţial turistic ridicat 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

824.  Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Biserica " Sfinţii Voievozi" şi 
"Sfântul Vasile" (Biserica de la 
Covreşti) 
 Cod LMI: VL-II-m-B-09788 Oraşul 
Horezu, cartierul Olari 
Intervenţie de urgenţă - 
consolidare 

- în cult - 
Stare de precolaps (fisuri 

transversale şi longitudinale) 
- Necesită de urgenţă expertiză 
tehnică structură şi intervenţii de 
urgenţă pentru scoaterea din 
pericol. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Structură: 
- Proiectare: ET; PT 
- Execuţie: consolidare/ restaurare 
Componente artistice - FRESC~: 
Documentaţie tehnică; intervenţii de 
urgenţă (consolidare frescă), 
restaurare 
Suma necesară: 500.000 mii lei 
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 

* 
Este biserica din cartierul olarilor şi 
păstrarea ei se impune ca element 
de atracţie culturală şi turistică, 
integrat  cartierului olarilor 
hurezeni. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

825.  Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Biserica "Naşterea Maicii 
Domnului" a fostului Schit Peri 
Cod LMI: VL-II-m-B-09671 
Com. Costeşti, sat Bistriţa 
Structură: 
- ET, PT 
- Lucrări de consolidare 
Componente artistice: 
- Frescă: proiect, lucrări de 
restaurare; 
- Tâmplă şi icoane de tâmplă: 
proiect, lucrări de restaurareSuma 
necesară: 100.000 mii lei  
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 

Stare fizică gravă 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

826.  Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Reabilitarea, consolidarea , 
acoperirea cu tablă de cupru  
Biserica cu Hramul „Intrarea în 
biserică a Maicii Domnului” 
Horezu 
Suma necesară: 200.000 mii lei  
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 

Stare fizică gravă 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

827.  Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Reabilitare chilii si Catedrala de la 
Centrul Eparhial Rm. Vâlcea 
Suma necesară: 1.000.000 lei lei  
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 

cofinanţare la proiectul de 
reabilitare a Centrului Eparhial, 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

828.  Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Reabilitare imobil cămin de bătrâni 
cu 100 de locuri  
Parohia Băile Govora-centru Social 
Sf. Maria  
Suma necesară: 1.000.000 lei lei  
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 

Stare fizică gravă 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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829.  Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Reabilitare  chilii şi pictură paraclis   
Mănăstirea Arnota 
Suma necesară: 500.000 lei  
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 

Stare fizică gravă 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

830.  Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Construcţie  biserică  
Parohia Măldăreştii de Jos, comuna 
Măldăreşti 
Suma necesară: 200.000 lei  
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 

Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

831.  Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Reabilitarea, consolidarea  
Biserica „Adormirea Maicii 
Domnului” (pr. Ion Marin), Gruşetu, 
Costeşti(B)  
Suma necesară: 100.000 lei  

Stare fizică gravă 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
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Autor: Aurel Vlădoiu – PSD de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

832.  Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Reabilitarea, consolidarea  
Biserica „Buna Vestire” Din Horezu, 
str. Olari-Danie –  
Suma necesară: 200.000 lei  
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 

Stare fizică gravă 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

833.  Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Reabilitarea, consolidarea  
Biserica Cuv. Paraschiva, Sf. Nicolae 
(pr. Gh. Lepea) Mariţa, Vaideeni (A) 
Suma necesară: 100.000 lei  
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 

Stare fizică gravă 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

834.  Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Construire chilii  
Sfânta Mănăstire Surupatele , 
comuna Frânceşti, judeţul Vâlcea 
Suma necesară: 500.000 lei  
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 

Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

835.  Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Restaurare si conservare la Sfanta 
Biserica cu Hramul „Sfintii Trei 
Ierarhi”, sat Genuneni,  comuna 
Frânceşti, judeţul Vâlcea 
Suma necesară: 200.000 lei  
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 
Aurel VLĂDOIU    
   deputat  P.S.
COLEGIUL HOREZU 
- Vasile BLEOTU   
   deputat  P.S.
COLEGIUL  DRĂGĂŞANI  
- Laurenţiu COCA   
   senator P.S.D
COLEGIUL BĂLCEŞTI - DRĂGĂŞ

Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat iar sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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836.  Anexa 3/13 – Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Capitolul 67.01 „Cultură, recreere 
şi religie”, Titlul 59 „Alte cheltuieli” 
Articolul 12 „Susţinerea cultelor” cu 
suma de 150 mii lei pentru : 
1. Biserica din comuna Murgeşti, 
jud. Buzău – 50 mii lei; 
2. Parohia Dobroteasa aparţinând 
Protoeriei III Bucureşti, din 
Bulevardul Mircea Vodă nr. 35A, 
sectorul 3, Bucureşti – 50 mii lei; 
3. Mănăstirea Moldoviţa cu hramul 
"Buna Vestire", comuna Moldoviţa- 
50 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Dl. Adrian Mocanu – dep. 
PSD 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

837.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Cuviioasa Parascheva”, sat Avram 
Iancu, filia Poiana, comuna 
Vârfurile, judeţul Arad – autor 
deputat Ciprian-Florin Luca – PSD  

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
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va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

838.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Naşterea Maici Domnului”, sat 
Băneşti, filia Bodeşti şi Cristeşti, 
comuna Hălmagiu, judeţul Arad – 
autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

839.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Bunavestire”, sat Bîrsa, comuna 
Bîrsa, judeţul Arad – autor deputat 
Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 
 

840.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 20.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Înălţarea Domnului”, sat Brusturi, 
comuna Hălmagiu, judeţul Arad – 
autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

841.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Duminica Tuturor Sfinţilor”, sat 
Buhani, filia Minead, comuna Dezna, 
judeţul Arad – autor deputat Ciprian-
Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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842.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Bunavestire”, sat Buteni, comuna 
Buteni, judeţul Arad – autor deputat 
Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

843.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Intrarea Domnului în Ierusalim”, sat 
Cărand, comuna Cărand, judeţul 
Arad – autor deputat Ciprian-Florin 
Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

844.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfântul Nicolae”, sat Chisindia, 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
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comuna Chisindia, judeţul Arad – 
autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD 

eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

845.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Cuviioasa Parascheva”, sat Cil, 
comuna Almaş, judeţul Arad – autor 
deputat Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

846.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Pogorârea Sfântului Duh”, sat 
Crocna, comuna Dieci, judeţul Arad 
– autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

847.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 20.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfântul Vasile cel Mare”, comuna 
Buteni, judeţul Arad – autor deputat 
Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

848.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Pogorârea Sfântului Duh”, sat 
Dezna, comuna Dezna, judeţul Arad 
– autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
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va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

849.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Bunavestire”, comuna Gurahonţ, 
judeţul Arad – autor deputat Ciprian-
Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

850.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, 
sat Hălmăgel, filia Sîrbi, comuna 
Hălmăgel, judeţul Arad – autor 
deputat Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 
 

851.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfântul mucenic Gheorghe”, sat 
Honţişor, comuna Gurahonţ, judeţul 
Arad – autor deputat Ciprian-Florin 
Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

852.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Înălţarea Domnului”, sat Igneşti, 
comuna Igneşti, judeţul Arad – autor 
deputat Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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853.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Pogorârea Sfântului Duh”, sat 
Livada, filia Berindia, comuna 
Buteni, judeţul Arad – autor deputat 
Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

854.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, 
sat Luncşoara, filia Vojdoci, comuna 
Hălmăgel, judeţul Arad – autor 
deputat Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

855.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
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sat Mădrigeşti, filia Buceava-
Şoimuş, comuna Brazii, judeţul Arad 
– autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD  

eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

856.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 30.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Cuviioasa Parascheva”, sat 
Moneasa, comuna Moneasa, judeţul 
Arad – autor deputat Ciprian-Florin 
Luca – PSD   

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

857.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Pogorârea Sfântului Duh”, sat 
Păiuşeni, filia Văsoaia, comuna 
Chisindia, judeţul Arad – autor 
deputat Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

858.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, 
sat Pleşcuţa, filia Aciuţa, comuna 
Pleşcuţa, judeţul Arad – autor 
deputat Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

859.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfântul Ierarh Nicolae”, sat 
Poienari, filia Tîrnăviţa şi Toheşti, 
comuna Poienari, judeţul Arad – 
autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD  

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
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- 32 -

va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

860.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 20.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Adormirea Maicii Domnului”, sat 
Prăjeşti, filia Donceni, oraş Sebiş, 
judeţul Arad – autor deputat Ciprian-
Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

861.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, 
sat Rănuşa, comuna Moneasa, 
judeţul Arad – autor deputat Ciprian-
Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 
 

862.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Adormirea Maicii Domnului”, sat 
Revetiş, comuna Dieci, judeţul Arad 
– autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD  

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

863.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Pogorârea Sfântului Duh”, sat 
Secaş, filia Iacobini, comuna Brazii, 
judeţul Arad – autor deputat Ciprian-
Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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864.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Înălţarea Domnului”, sat Susani, 
filia Nădălbeşti, comuna Igneşti, 
judeţul Arad – autor deputat Ciprian-
Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

865.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, 
sat Tălagiu, comuna Pleşcuţa, judeţul 
Arad – autor deputat Ciprian-Florin 
Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

866.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, sat 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
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Tisa, filia Leasa, comuna Hălmagiu, 
judeţul Arad – autor deputat Ciprian-
Florin Luca – PSD 

eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

867.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, 
sat Ţărmure, filia Ioneşti, comuna 
Hălmagiu, judeţul Arad – autor 
deputat Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

868.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, 
comuna Vârfurile, judeţul Arad – 
autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

869.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 20.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, 
sat Zimbru, filia Valea Mare, Dulcele 
şi Brusturescu, comuna Gurahonţ, 
judeţul Arad – autor deputat Ciprian-
Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

870.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 20.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Bunavestire”, Schitul Almaş, 
comuna Almaş, judeţul Arad – autor 
deputat Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
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va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

871.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 20.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, 
Schitul Roşia, comuna Dieci, judeţul 
Arad – autor deputat Ciprian-Florin 
Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

872.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Cuviioasa Parascheva”, sat Agrişu 
Mare, comuna Târnova, judeţul Arad 
– autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 
 

873.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Adormirea Maicii Domnului”, sat 
Arăneag, comuna Târnova, judeţul 
Arad – autor deputat Ciprian-Florin 
Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

874.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 25.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Cuviioasa Parascheva”, comuna 
Archiş, filia Nermiş, judeţul Arad – 
autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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875.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 20.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfântul Ierarh Nicolae”, comuna 
Beliu, judeţul Arad – autor deputat 
Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

876.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Pogorârea Sfântului Duh”, sat 
Bochia, filia Beneşti şi Secaci, 
comuna Beliu, judeţul Arad – autor 
deputat Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

877.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 20.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
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comuna Bocsig, judeţul Arad – autor 
deputat Ciprian-Florin Luca – PSD 

eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

878.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfântul Ilie Tezviteanul”, sat Bocsig 
Gară, comuna Bocsig, judeţul Arad – 
autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

879.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, 
sat Chişlaca, comuna Craiva, judeţul 
Arad – autor deputat Ciprian-Florin 
Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

880.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, 
sat Drauţ, comuna Târnova, judeţul 
Arad – autor deputat Ciprian-Florin 
Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

881.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 20.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Cuviioasa Paraschiva”, sat Groşeni, 
comuna Archiş, judeţul Arad – autor 
deputat Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
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va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

882.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, 
sat Gurba, filia Gurba – colonie, 
comuna Şicula, judeţul Arad – autor 
deputat Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

883.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfinţii Cosma şi Damian”, sat 
Mânerău, comuna Bocsig, judeţul 
Arad – autor deputat Ciprian-Florin 
Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 
 

884.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Înălţarea Sfintei Cruci”, sat Moţiori, 
comuna Apateu, judeţul Arad – autor 
deputat Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

885.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Naşterea Maicii Domnului”, sat 
Răpsig, comuna Bocsig, judeţul Arad 
– autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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886.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Înălţarea Domnului”, sat Seliştea, 
comuna Cărand, judeţul Arad – autor 
deputat Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

887.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, sat 
Şilindia, filia Satu Mic, comuna 
Şilindia, judeţul Arad – autor deputat 
Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

888.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfântul Dimitrie”, sat Şomoşcheş, 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
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comuna Cermei, judeţul Arad – autor 
deputat Ciprian-Florin Luca – PSD 

eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

889.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfântul Ioan Botezătorul”, sat 
Tăgădău, comuna Beliu, judeţul 
Arad – autor deputat Ciprian-Florin 
Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

890.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 20.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Pogorârea Sfântului Duh”, comuna 
Târnova, judeţul Arad – autor 
deputat Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

891.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Naşterea Maicii Domnului”, sat 
Corbeşti, comuna Petriş, judeţul 
Arad – autor deputat Ciprian-Florin 
Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

892.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Întâmpinarea Domnului”, sat Groşii 
Noi, comuna Bârzava, judeţul Arad – 
autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 47 -

va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

893.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului”, sat Juliţa, comuna 
Vărădia de Mureş, judeţul Arad – 
autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

894.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Adormirea Maicii Domnului”, sat 
Măderat, comuna Pâncota, judeţul 
Arad – autor deputat Ciprian-Florin 
Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 
 

895.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Adormirea Maicii Domnului”, sat 
Mîsca, comuna Şiria, judeţul Arad – 
autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

896.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, 
sat Petriş, comuna Petriş, judeţul 
Arad – autor deputat Ciprian-Florin 
Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 49 -

897.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului”, sat Radna, comuna 
Lipova, judeţul Arad – autor deputat 
Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

898.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Adormirea Maicii Domnului”, sat 
Şiştarovăţ, filia Cuvejdia şi 
Labaşinţi, comuna Şiştarovăţ, judeţul 
Arad – autor deputat Ciprian-Florin 
Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

899.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Naşterea Sfântului Ioan 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
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Botezătorul”, sat Toc, filia Cuiaş, 
comuna Săvârşin, judeţul Arad – 
autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD 

eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

900.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 20.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfântul Mare Mucenicşi Sfântul 
Prooroc Ilie Tezviteanul”, 
Mănăstirea Feredeu, comuna Şiria, 
judeţul Arad – autor deputat Ciprian-
Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

901.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 10.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, sat 
Călugăreni, comuna Felnac, judeţul 
Arad – autor deputat Ciprian-Florin 
Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

902.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfântul Grigoria Dialogul”, sat 
Şeitin I, comuna Şeitin, judeţul Arad 
– autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

903.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul  
„Sfântul Grigoria Dialogul”, sat 
Şeitin I, comuna Şeitin, judeţul Arad 
– autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
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va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

904.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului, Pogorârea Sfântului Duh, 
Schimbarea la Faţă, Adormirea 
Maicii Domnului”, Mănăstirea 
Hodoş – Bodrog, sat Bodrogu Nou, 
comuna Zădăreni, judeţul Arad – 
autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD    

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

905.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 20.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfântul Simion Stalpnicul, Sfinţii 
Apostoli Petru şi Pavel, Naşterea 
Maicii Domnului”, Mănăstirea Gai 
Arad, judeţul Arad – autor deputat 
Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 
906.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 

General al Guvernului 
Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Bunavestire”, Schitul Cuvioasa 
Parascheva”, sat Bodrogul Vechi, 
judeţul Arad – autor deputat Ciprian-
Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

907.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Restaurarea Bisericii Evanghelice 
din Bistrita – Inlaturarea efectelor 

incendiului = 3.300.000   
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

908.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Catedrala Ortodoxa Sf. Apostol 
Andrei Beclean – 300.000 lei 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

909.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 

Parohia Ortodoxa Sf. Ioan 
Botezatorul Bistrita – 300.000 lei 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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 Sen. PSD Prunea Dan respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  

Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 

deplasarile
910.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Biserica Sfântul Dumitru, 
Loc. Arcalia  -10.000 lei 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarile

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

911.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil, 
Loc. Archiud -10.000 lei 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

912.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Ardan- 10.000 lei 

Biserica Cuvioasa Paraschiva 
Loc. Barla – 10.000 lei 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarile

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

913.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului 

Loc. Bistriţa- 10.000 lei  
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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 Dep. PSD Emil Radu 
Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarile 

914.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Bistriţa – 10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarile

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

915.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Pogorârea Sfântului Duh 
Loc. Bistriţa -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarile

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

916.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Mucenic Gheorghe 
Loc. Bistriţa -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarile

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

917.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Dumitru 
Loc. Bistriţa- 10.000 lei 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 

deplasarile
918.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Biserica Sf. Ioan Gură de Aur 
Loc. Bistriţa -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

919.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Vasile cel Mare 
Loc. Bistriţa – 10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

920.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Ana 
Loc. Bistriţa – 10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

921.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Grigore 
Loc. Bistriţa – 10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

922.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Ap. Petru şi Pavel 
Loc. Bistriţa – 10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

923.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Ap. Andrei 
Loc. Bistriţa – 10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

924.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Ilie 
Loc. Bistriţa – 10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

925.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Treime 
Loc. Bistriţa – 10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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deplasarilede la SGG
926.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Biserica Tuturor Sfinţilor 
Loc. Bistriţa Subcetate – 10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

927.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Nicolae 
Loc. Bistriţa Bârgăului – 10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

928.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului 

Loc. Bistriţa Bârgăului – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

929.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Blăjenii de Jos – 10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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930.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Blăjenii de Sus – 10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

931.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Budurleni – 10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

932.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Budacu de Sus – 10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

933.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Budeşti – 10.000 lei 

Biserica Sf. Andrei 
Loc. Budeşti Fânaţe – 10.000 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

934.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil Sustinerea tuturor institutiilor Se propune respingerea 
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la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Loc. Buduş – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

935.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Adormirea Maicii Domnului
Loc. Ciosa – 10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

936.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Chintelnic -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

937.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Chiraleş -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

938.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Cociu -10.000 lei 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
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Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

clar formulat.  

939.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Ap. Petru şi Pavel 
Loc. Colibiţa -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

940.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Corvineşti-10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

941.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Dimitrie 
Loc. Crainimăt- 10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

942.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Cuşma -10.000 lei  

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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 Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  

Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 

deplasarilede la SGG
943.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Delureni -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

944.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Dumitru 
Loc. Dipşa -10.000 lei 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Domneşti -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

945.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Dorolea -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

946.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Cuvioasa Paraschiva 
Loc. Enciu -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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Sen. PSD Prunea Dan ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

947.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Cuvioasa Paraschiva 
Loc. Galaţii Bistriţei -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

948.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Ghinda -10.000 lei 

 
 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

949.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sfânta Treime 
Loc. Gledin-10.000 lei 

 
 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

950.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Herina -10.000 lei 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 

deplasarilede la SGG
951.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Biserica Cuvioasa Paraschiva 
Loc. Josenii Bârgăului -10.000 lei 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

952.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Adormirea Maicii Domnului
Loc. Lechinţa -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

953.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Ap. Petru şi Pavel 
Loc. Livezile -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

954.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Mărişelu -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

955.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Matei-10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

956.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Miceştii de Câmpie-10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

957.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Ioan Botezătorul 
Loc. Mijlocenii Bârgăului -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

958.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Milaş -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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deplasarilede la SGG
959.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Biserica Sf. Vasile cel Mare 
Loc. Monor -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

960.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Ioan Botezătorul 
Loc. Mureşenii Bârgăului -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

961.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Ocniţa -10.000 lei 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

962.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Orosfaia -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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963.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Nicolae 
Loc. Orheiul Bistriţei -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

964.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Pogorârea Sfântului Duh 
Loc. Petriş -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

965.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Pintic -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

966.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Posmuş -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

967.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de Biserica Sf. Nicolae Sustinerea tuturor institutiilor Se propune respingerea 
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la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Loc. Prundu Bârgăului -10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

968.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Nicolae 
Loc. Prundu Bârgăului -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

969.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Naşterea Maicii Domnului 
Loc. Ragla -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

970.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Ruştior -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

971.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Biserica Sf. Nicolae 
Loc. Rusu Bârgăului -10.000 lei 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
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Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

clar formulat.  

972.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Gheorghe 
Loc. Sângeorzu Nou -10.000 lei 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

973.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc.Sânmihaiul de Câmpie -10.000 

lei  
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

974.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Sărata -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

975.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 

Manastirea Nasterea Maicii 
Domnului 

Loc. Piatra Fântânele -10.000 lei 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  

Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 

deplasarilede la SGG
976.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Sigmir -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

977.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Înălţarea Domnului 
Loc. Sebiş -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

978.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Şieu -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

979.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Şieu Sfântu -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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Sen. PSD Prunea Dan ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

980.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Dumitru 
Loc. Şieu Cristur -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

981.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Şieu  Măgheruş -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

982.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Şieu Odorhei -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

983.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Şieuţ -10.000 lei 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 

deplasarilede la SGG
984.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Biserica Cuvioasa Paraschiva 
Loc. Silivaşul de Câmpie -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

985.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Nicolae 
Loc. Simioneşti -10.000 lei 

  
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

986.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Şintereag -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

987.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Şirioara -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

988.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Slătiniţa -10.000 lei 

Biserica Adormirea Maicii Domnului
Loc. Şopteriu -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

989.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Nicolae 
Loc. Strâmba -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

990.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Ilie 
Loc. Stupini -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

991.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Înălţarea Domnului 
Loc. Susenii Bârgăului -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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deplasarilede la SGG
992.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Biserica Sf. Ioan Botezătorul 
Loc. Ţagu -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

993.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Ţăgşor -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

994.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Treime 
Loc. Teaca -10.000 lei 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

995.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Tiha Bârgăului -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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996.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Ap. Petru şi Pavel 
Loc. Tureac -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

997.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Unirea -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

998.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Adormirea Maicii Domnului
Loc. Urmeniş -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

999.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Vermeş -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1000.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil Sustinerea tuturor institutiilor Se propune respingerea 
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la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Loc. Viile Tecii -10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1001.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Nicolae 
Loc. Viişoara -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1002.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Visuia -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1003.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Zoreni -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1004.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Protopopiatul Ortodox Bistriţa 
Loc. Bistriţa -10.000 lei 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
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Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

clar formulat.  

1005.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Protopopiatul Năsăud  
Loc. Năsăud -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1006.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Agrişu -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1007.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Agrieş -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1008.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Aluniş -10.000 lei 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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 Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  

Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 

deplasarilede la SGG
1009.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Anieş -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1010.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Arşiţa -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1011.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Beclean -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1012.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Beclean -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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Sen. PSD Prunea Dan ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

1013.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Beudiu -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1014.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Bichigiu -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1015.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Borleasa -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1016.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Braniştea -10.000 lei 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 

deplasarilede la SGG
1017.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Căianu Mare -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1018.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia 
Loc. Căianu Mic -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1019.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Cepari -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1020.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Cheţiu -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

1021.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Chiochiş -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1022.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Chiuza -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1023.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Ciceu Cristeşti -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1024.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Ciceu Hăşmaş -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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deplasarilede la SGG
1025.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Ciceu Poieni  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1026.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Coldău  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1027.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Coşbuc  -10.000 lei 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1028.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Dealu Ştefăniţei  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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1029.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Dobricel  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1030.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Dumbrăviţa  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1031.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Dumitra  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1032.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Feldru  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1033.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de Parohia Ortodoxa Sustinerea tuturor institutiilor Se propune respingerea 
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la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Loc. Feldru  -10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1034.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Feleac  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1035.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Figa  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1036.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Floreşti  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1037.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Ilişua  -10.000 lei 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
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Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

clar formulat.  

1038.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Ilva Mare  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1039.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Ilva Mare  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1040.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Ilva Mică  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1041.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Ilva Mică  -10.000 lei 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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 Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  

Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 

deplasarilede la SGG
1042.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Jimbor  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1043.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Liviu Rebreanu  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1044.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Leşu  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1045.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Leşu  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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Sen. PSD Prunea Dan ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

1046.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Lunca Ilvei  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1047.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Maieru  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1048.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Maieru  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1049.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Mălin  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 

deplasarilede la SGG
1050.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Manic  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1051.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Măgura Ilvei  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGGSustinerea 

tuturor institutiilor religioase, 
indiferent de cult, ar trebui sa fie o 

prioritate a statului, respectiv a 
bugetului de stat mai ales intr-o 

perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1052.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Măluţ  -10.000 lei  

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

1053.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Mititeni  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1054.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Mintiu  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1055.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Mocod  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1056.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Molişet  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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deplasarilede la SGG
1057.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Năsăud  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1058.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Năsăud  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1059.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Năsăud  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1060.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Năsăud  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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1061.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Luşca  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1062.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Nepos  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1063.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Nimigea de Jos  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1064.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Nimigea de Sus  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1065.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de Parohia Ortodoxa Sustinerea tuturor institutiilor Se propune respingerea 
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la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Loc. Nuşeni  -10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1066.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Parva  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1067.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Perişor  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1068.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Piatra  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1069.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Poiana Ilvei  -10.000 lei 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
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Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

clar formulat.  

1070.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Poienile Zăgrii  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1071.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Rebra  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1072.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Rebrişoara  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1073.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Gersa 1 -10.000 lei 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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 Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  

Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 

deplasarilede la SGG
1074.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Gersa 2  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1075.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Rodna  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1076.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Rodna  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1077.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Romuli  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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Sen. PSD Prunea Dan ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

1078.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Runcu Salvei  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1079.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Salva  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1080.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Săsarm  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1081.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Sita  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 

deplasarilede la SGG
1082.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Sângeorz Băi  -10.000 lei 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1083.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Sângeorz Băi  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1084.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Sângeorz Băi  -10.000 lei 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1085.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Sâniocoară  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

1086.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Spermezeu  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1087.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Hălmăsău  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1088.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Şanţ  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1089.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Tărpiu  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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deplasarilede la SGG
1090.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Tăure  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1091.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Telciu  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1092.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Telciu  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1093.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Telcişor  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 99 -

1094.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Târlişua  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1095.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Ţentea  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1096.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Valea Mare  -10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1097.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Ilva Mare,nr. 34 

cod. 427090 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1098.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de Biserica Penticostală Sustinerea tuturor institutiilor Se propune respingerea 
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la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Com. Cetate,Loc.Budacul de Sus 
str. Peste Apă, nr. 175 – 10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 
 

religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1099.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Lechinţa, Loc. Sângeorzu Nou 

nr.  8 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1100.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com.  Feldru, Loc. Nepos 

nr. 45 -10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1101.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Zagra, Loc. Alunişul 

nr.  41 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1102.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Biserica Penticostală 
Com. Zagra, Loc. Poienile Zagrei 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 



 
 
Nr. 
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Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

nr. 41- 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

clar formulat.  

1103.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Zagra, nr.  328 – 10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1104.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Loc. Sângerz Băi 

str. Plopilor, nr. 2ª – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1105.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Cetate, Loc. Petriş 

nr. 272 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1106.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 

Biserica Penticostală 
Com. Nuşeni, Loc. Mălin 

nr. 110 – 10.000 lei 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 
 

respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  

Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 

deplasarilede la SGG
1107.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Biserica Penticostală 
Mun. Bistriţa, str. Trandafirilor 

nr. 45 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1108.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Căianu Mic , Loc. Dobric 

nr. 152 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1109.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Loc. Beclean, Sat. Figa 

nr. 61 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1110.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Matei 

nr. 186 – 10.000 lei 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

1111.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Şanţ 

nr. 114 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1112.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Rodna, str. Valea Mare 

nr. 445ª – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1113.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Mun. Bistriţa, cart. Unirea 

nr. 87ª – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1114.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Galaţii Bistriţei, Loc. Herina 

nr. 173 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 

deplasarilede la SGG
1115.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Biserica Penticostală „En Hacore” 
Mun.  Bistriţa, str. Gh. Şincai 

nr. 6 -10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1116.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Leşu Ilvei 

nr. 125 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1117.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Uriu, Loc. Hăşmaşu Ciceului 

nr. 9 -10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1118.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Ciceu Giurgeşti, str. Potuca 

nr. 332 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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 bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

1119.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Spermezeu, Loc. Dobricel 

nr. 30 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1120.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Loc. Năsăud, str. Gării 

nr. 2B – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1121.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Jelna 

nr. 179 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1122.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Căianu Mic, Loc. Ciceu Poieni 

nr. 70 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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deplasarilede la SGG
1123.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Biserica Penticostală 
Com. Rebrişoara  

nr. 652 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1124.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Rebrişoara, Gersa I 

nr. 193 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1125.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Rebrişoara, Gersa II 

nr. 94 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1126.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Loc. Poderei 

nr. 70 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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1127.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Braniştea 

nr. 277 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1128.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Spermezeu 

nr. 143 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1129.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală  
Loc. Beclean, str. Ioan Pop Reteganu 

nr. 12 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1130.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Romuli 

nr. 307 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1131.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de Biserica Penticostală Sustinerea tuturor institutiilor Se propune respingerea 
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la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Com. Coşbuc 
nr. 124 – 10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 
 

religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1132.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Livezile, Loc. Cuşma 

nr. 196 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1133.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală  
Loc. Arcalia 

nr. 55 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1134.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Şieu Măgheruş 
nr. 117 – 10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1135.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Biserica Penticostală 
Com. Şieu 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
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Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

nr. 358 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

clar formulat.  

1136.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Şieu Odorhei, str. Principală 

nr. 118 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1137.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Nimigea, Loc.Nimigea de Sus 

nr. 175 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1138.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Romuli, Loc. Dealu Ştefăniţei 

nr. 31ª – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1139.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 

Biserica Penticostală 
Com. Telciu, Loc. Fiad 

nr. 11 – 10.000 lei 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 
 

respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  

Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 

deplasarilede la SGG
1140.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Biserica Penticostală 
Com. Salva , Loc.Runcu Salvei 

nr. 21 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1141.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Salva , str. Coşbucului 

nr. 351 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1142.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Mun. Bistriţa, str. Andrei Mureşanu  

nr. 81- 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1143.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Mun. Bistriţa, cart. Sigmir 

nr. 148 – 10.000 lei 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

1144.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Feldru 

nr. 444 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1145.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Uriu, Loc. Ilişua 

nr. 97 -10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1146.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Şieu Odorhei, Loc. Bretea 

nr. 78 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1147.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Măgura Ilvei 
nr. 290 – 10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 

deplasarilede la SGG
1148.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Biserica Penticostală 
Com. Poiana Ilvei 
nr. 50 – 10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1149.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Lunca Ilvei 

nr. 632 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1150.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Telciu 

nr. 289 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1151.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Parva 

nr. 424 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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 bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

1152.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Rebra 

nr. 146 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1153.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Şintereag, Loc. Cociu 

nr. 139 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1154.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Telciu, Loc. Bichigiu 

nr. 369 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1155.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Mun. Bistriţa, str. Andrei Mureşanu  

nr. 88 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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deplasarilede la SGG
1156.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Biserica Penticostală 
Com. Negrileşti, Loc. Purcărete – 

10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1157.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Uriu 

nr. 103 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1158.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Cristeşti Ciceu 
nr. 301 – 10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1159.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Josenii Bârgăului, Loc. 

Mijlocenii Bârgăului nr. 227ª – 
10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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1160.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Maieru 

nr. 875 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1161.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală  
Com. Maieru, Loc. Anieş 

str. Valea Anieşului 
nr. 105 – 10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1162.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Şanţ, Loc. Valea Mare – 

10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1163.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Prundu Bârgăului, str. 

Principală 
nr. 94 – 10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1164.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de Biserica Penticostală Sustinerea tuturor institutiilor Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
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la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Loc. Năsăud , cart. Liviu Rebreanu 
nr. 35 – 10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 
 

religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1165.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Căianu Mic 
nr. 28 – 10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1166.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Căianu Mare 
nr. 243 – 10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1167.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Căianu Mic, Loc. Dumbrăviţa 

nr. 1 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1168.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Biserica Penticostală 
Com. Nimigea, Loc.Mititei 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
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Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

str. Obrejii, nr. 65ª – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

clar formulat.  

1169.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală Betleem 
Loc. Beclean, str. 1 Decembrie 1918 

nr. 23 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1170.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Nimigea de Jos, str. Floreşti 

nr. 90 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1171.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Chiuza , Loc. Piatra – 10.000 

lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1172.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 

Biserica Penticostală 
Com. Spermezeu, Loc. Sita 

nr. 60 – 10.000 lei 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 
 

respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  

Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 

deplasarilede la SGG
1173.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Biserica Penticostală 
Com. Rodna , str. Morii 

nr. 693 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1174.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Dumitra, Loc. Cepari 

nr. 31ª – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1175.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Chioachiş, Loc. Jimbor 

nr. 179 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1176.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Lechinţa, Loc. Vermeş 

str. Livada, nr. 128 – 10.000 lei 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

1177.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Matei, Loc. Corvineşti 

nr. 95 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1178.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Sânmihaiul de Câmpie 

nr. 113 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1179.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Mun. Bistriţa, str. Mihai Viteazu 

nr. 15 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1180.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Galaţii Bistriţei 
nr. 120 – 10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 

deplasarilede la SGG
1181.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Biserica Penticostală 
Com. Livezile, str. Principală 

nr. 393 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1182.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Budeşti 

nr. 151 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGGSustinerea 

tuturor institutiilor religioase, 
indiferent de cult, ar trebui sa fie o 

prioritate a statului, respectiv a 
bugetului de stat mai ales intr-o 

perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1183.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Livezile, Loc. Dorolea  

nr. 170 , cod. 427122 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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 bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

1184.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Rusu Bârgăului 

str. Principală, nr. 212 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1185.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Josenii Bârgăului 

str. Principală, nr. 475 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1186.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Mun. Bistriţa, cart. Ghinda 

nr. 120 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1187.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Chiochiş 

Loc. Bozieş, nr. 195 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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deplasarilede la SGG
1188.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Biserica Penticostală 
Com. Chiuza 

Loc. Săsarm, nr. 32 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1189.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Nuşeni  

Loc. Feleac, nr. 176 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1190.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Galaţii Bistriţei 

Loc. Dipşa, nr. 207 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1191.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Lechinţa 

Loc. Ţigău, nr. 153 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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1192.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Lechinţa – 10.000 lei 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1193.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Loc. Sângeorz Băi 

sat. Cormaia – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1194.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Loc. Sângeorz Băi 

str. Someşului, nr. 68 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1195.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Dumitra 

Loc. Tărpiu, nr. 128 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1196.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de Biserica Penticostală Sustinerea tuturor institutiilor Se propune respingerea 
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la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Com. Budacu de Jos 
nr. 237 – 10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 
 

religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1197.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Budacu de Jos 

Loc. Buduş, str. Principală 
nr. 165 – 10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1198.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Mun. Bistriţa 

cart. Slătiniţa, nr. 36ª – 10.000 lei  
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1199.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Nimigea, Loc. Mocod 

nr. 249, cod. 427184 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1200.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Biserica Penticostală 
Com. Ilva Mică 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
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Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

nr. 80 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

clar formulat.  

1201.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Mărişelu , Loc. Domneşti 

nr. 198 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1202.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Cetate, Loc. Dumitriţa 

str. Principală, nr. 56 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1203.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Penticostală 
Com. Şintereag 

nr. 29 – 10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1204.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 

Biserica Penticostală 
Com. Budacu de Jos  

Loc. Monariu, nr. 55 – 10.000 lei 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 
 

respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  

Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 

deplasarilede la SGG
1205.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Biserica Baptistă 
nr.1 Bistriţa,str.V.Alexandri – 10.000 

lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1206.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Baptistă  
nr.2,str.Alba Iulia, mun. Bistrita – 

10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1207.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Baptistă  
Beclean,str.Crişan,nr.2 10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1208.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Biserica Baptista Nasaud  - 
10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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Sen. PSD Prunea Dan 
 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

1209.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

 Parohia Reformată Bistriţa -10.000 
lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1210.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Reformată Mălin-10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1211.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Reformată Nuşeni-10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1212.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Reformată Braniştea -10.000 
lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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 Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 

deplasarilede la SGG
1213.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

Parohia Reformată Baţa -10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1214.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Reformată Beclean-10.000 
lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1215.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

 Parohia Reformată Ţigău -10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1216.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Reformată Uriu -10.000 lei 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 
 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

1217.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

 Parohia Reformată Chiochiş -10.000 
lei 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1218.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

 Parohia Reformată Bretea  -10.000 
lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1219.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Reformată Bozieş -10.000 
lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1220.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Reformată Cireşoaia  -
10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  
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deplasarilede la SGG
1221.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

 Parohia Reformată Nimigea de Jos -
10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1222.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

 Parohia Reformată Fântâniţa -
10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1223.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Reformată Strugureni -
10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1224.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Reformată Şieu -10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 131 -

1225.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Reformată Năsăud -10.000 
lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1226.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Reformată Reteag -10.000 
lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1227.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Reformată Şieu-Sfântu -
10.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1228.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Reformată Sărata-10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1229.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de Parohia Reformată Şintereag -10.000 Sustinerea tuturor institutiilor Se propune respingerea 
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la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01 

 

lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1230.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

 Parohia Reformată Matei -10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1231.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

 Parohia Reformată Tonciu -10.000 
lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1232.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Reformată Fântânele -10.000 
lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1233.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Parohia Reformată Coldău -10.000 
lei 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 133 -

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 
 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

clar formulat.  

1234.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

 Parohia Reformată Viţa -10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat.  

1235.  Anexa nr.3/13/02a - Secretariatul 
General al Guvernului, Cap. 6701 – 
Cultură recreere și religie, Art. 12 
susținerea cultelor. 
 
 
 
 

Alocarea sumei de 900.000 lei pentru 
continuarea lucrărilor de investiţie la 
Catedrala Pogorârea Drumului Sfânt, 
din municipiul Paşcani, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 
 

Întreruperea lucrărilor executate s-
ar deteriora şi în final costurile vor 
fi mult mai mari. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1236.  Anexa nr.3/13/02a - Secretariatul 
General al Guvernului, Cap. 6701 – 
Cultură recreere și religie, Art. 12 
susținerea cultelor. 

Alocarea sumei de 800.000 lei pentru 
reabilitarea bisericii Sfinţii Voievozi 
din municipiul Paşcani, judeţul Iaşi. 
 

Obiectivul de investiţie este 
deteriorat şi necesită intervenţii 
urgente. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
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Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 
 

Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1237.  Anexa nr.3/13/02a - Secretariatul 
General al Guvernului, Cap. 6701 – 
Cultură recreere și religie, Art. 12 
susținerea cultelor. 
 
 
 

Alocarea sumei de 800.000 lei pentru 
terminarea lucrărilor la biserica 
Sfânta Vineri, municipiul Paşcani, 
judeţul Iaşi. 
 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 
 

Obiectivul de investiţie este 
deteriorat şi necesită intervenţii 
urgente. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1238.  Anexa nr.3/13/02a - Secretariatul 
General al Guvernului, Cap. 6701 – 
Cultură recreere și religie, Art. 12 
susținerea cultelor. 
 
 

Alocarea sumei de 800.000 lei pentru 
consolidarea bisericii Pogorârea 
Drumului Sfânt, Blăgeşti, municipiul 
Paşcani. 
 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 

Obiectivul de investiţie este 
deteriorat şi necesită intervenţii 
urgente. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
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 Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1239.  Anexa nr.3/13/02a - Secretariatul 
General al Guvernului, Cap. 6701 – 
Cultură recreere și religie, Art. 12 
susținerea cultelor. 
 
 

Alocarea sumei de 500.000 lei pentru 
reabilitarea bisericii Cuvioasa 
Paraschiva, satul Bursuc, comuna 
Lespezi. 
 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 
 

Obiectivul de investiţie este 
deteriorat şi necesită intervenţii 
urgente. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1240.  Anexa nr.3/13/02a - Secretariatul 
General al Guvernului, Cap. 6701 – 
Cultură recreere și religie, Art. 12 
susținerea cultelor. 
 
 

Alocarea sumei de 600.000 lei pentru 
reabilitarea bisericii Sfânta Treime, 
comuna Mirlosloveşti 
 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 
 

Obiectivul de investiţie este 
deteriorat şi necesită intervenţii 
urgente. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1241.  Anexa nr.3/13/02a - Secretariatul 
General al Guvernului, Cap. 6701 – 
Cultură recreere și religie, Art. 12 
susținerea cultelor. 
 
 

Alocarea sumei de 400.000 lei pentru 
reabilitarea bisericii Mihail şi Gavril 
din satul Homiţa, comuna Cristeşti. 
 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 
 

Obiectivul de investiţie este 
deteriorat şi necesită intervenţii 
urgente. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1242.  Anexa nr.3/13/02a - Secretariatul 
General al Guvernului, Cap. 6701 – 
Cultură recreere și religie, Art. 12 
susținerea cultelor. 
 
 

Alocarea sumei de 400.000 lei pentru 
terminarea lucrărilor la biserica 
Sfântul Ioan Botezătorul (construcţie 
clopotniţă), municipiul Paşcani, 
judeţul Iaşi. 
 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 
 

Obiectivul de investiţie este 
deteriorat şi necesită intervenţii 
urgente. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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1243.  Anexa nr.3/13/02a - Secretariatul 
General al Guvernului, Cap. 6701 – 
Cultură recreere și religie, Art. 12 
susținerea cultelor. 
 
 

Alocarea sumei de 400.000 lei pentru 
reabilitarea bisericii Sfinţii Mihail şi 
Gavril, satul Buda, comuna Lespezi. 
 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 
 

Obiectivul de investiţie este 
deteriorat şi necesită intervenţii 
urgente. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1244.  Anexa nr.3/13/02a - Secretariatul 
General al Guvernului, Cap. 6701 – 
Cultură recreere și religie, Art. 12 
susținerea cultelor. 
 
 

Alocarea sumei de 800.000 lei pentru 
reconstrucţia bisericii Adormirea 
Maicii Domnului, comuna Todireşti, 
judeţul Iaşi. 
 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 
 

Obiectivul de investiţie este 
deteriorat şi necesită intervenţii 
urgente. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1245.  Anexa nr.3/13/02a - Secretariatul Alocarea sumei de 700.000 lei pentru Casa este foarte deteriorată, pericol Se propune respingerea 
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General al Guvernului, Cap. 6701 – 
Cultură recreere și religie, Art. 12 
susținerea cultelor. 
 
 

construirea casei sociale de pe lângă 
biserica din satul Valea Seacă, 
comuna Valea Seacă, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 
 

 

de prăbuşire şi necesită reabilitare 
şi construire. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1246.  Anexa nr.3/13/02a - Secretariatul 
General al Guvernului, Cap. 6701 – 
Cultură recreere și religie, Art. 12 
susținerea cultelor. 
 
 

Alocarea sumei de 500.000 lei pentru 
terminarea lucrărilor la biserica 
Sfântul Arhanghel Mihail și Gavril, 
Loc. Boșteni, mun. Pașcani jud. Iași 
 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 
 

Lucrările sunt începute și necesită 
terminarea lor. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1247.  Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Capitol 6701/Titlu 51/Articol 

Se propune suplimentarea recreere si 
religie, grupa 71, aliniatul 01, 
Constructii, cu suma de 3000 mii lei 
pentru continuarea lucrării de 

Se solicita admiterea 
amendamentului in vederea 
finalizarii lăcaşului de cult: turnarea 
centurii superioare, construirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
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01/Aliniat 18 construcţie la biserica „Hramul 
Sf.Pantelimon” din municipiul 
Constanţa, , judeţul Constanţa. 
 
  
Autor : deputat Antonella 
Marinescu – GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+PC 
 

acoperişului, tencuieli interioare si 
exterioare, pictura, mobilier din 
lemn. Investiţia este inceputa şi 
acest lăcas sfânt reprezintă singurul  
loc de rugăciune a peste 400 de 
familii.  
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1248.  Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3 / 13 / 02a 
Art. 12 Susţinerea cultelor 

Repartizarea către unităţile de cult  
din municipiul Bârlad a fondurilor 
necesare reabilitării sau finalizării 
unor lucrării de construcţii astfel: 
1. Protopopiatul Bârlad – lucrări 
sediu – 600 mii lei 
( deputat Adrian Solomon, GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+PC ) 
 
2. Parohia Sf. Dumitru – 300 mii lei 
( deputat Adrian Solomon, GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+PC ) 
 
3. Parohia Sf. Andrei – 300 mii lei 
( deputat Adrian Solomon, GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+PC ) 
 
4. Parohia Biserica Domnească – 600 
mii lei 
( deputat Adrian Solomon, GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+PC ) 
 

 
 
 
 
 
 
Sursă de finanţare – 

diminuarea corespunzătoare a 
programului de dezvoltarea 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural prevăzut 
la articolul 4 litera e) din prezenta 
lege. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea la 
Anexa 3/13/02a fiind eronata, 
aceasta anexa se refera la 
destinatia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minoritatilor.   
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5. Parohia Sf. Ecaterina şi Sf. Înviere 
– 200 mii lei 
( deputat Adrian Solomon, GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+PC ) 
 
6. Parohia Sf. Petru şi Pavel – 400 
mii lei 
( deputat Adrian Solomon, GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+PC ) 
 
7. Parohia Sf. Nicolae – 400 mii lei 
( deputat Adrian Solomon, GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+PC ) 
 
8. Parohia Perieni – 100 mii lei 
 
( deputat Adrian Solomon, GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+PC ) 

1249.  Bugetul Secretariatului General al 
Guvernului 3/13 

Lăcaşuri de cult, continuarea 
unor lucrări de investiţii şi de 
reabilitare 
                            3160 mii lei 
 din care: 
1. Reabilitare Biserica Ţoleşti,  

comuna Forăşti, jud. 
Suceava…………..500 mii lei, 

2. Reabilitare Biserica Sf. 
Nicolae – Moişa, comuna 
Boroaia, jud. 
Suceava…………..130 mii lei, 

3. Reabilitare Biserica Sf.  
Nicolae, sat Oniceni, comuna  
Forăşti,  jud. 

Cerinţa prevenirii distrugerii unui 
monument istoric şi a reabilitării 
unor lăcaşuri de cult. 
Satisfacerea unor cereri ale 
populaţiei din zonele respective. 
 
Sursa : Redistribuire din Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Suceava…………..100 mii lei, 
4. Consolidare versant 

Mănăstirea Moişa- Boboceni, 
comuna Boroaia, jud. 
Suceava…………..150 mii lei, 

5. Continuarea lucrărilor la 
Catedrala Sfinţii Împăraţi 
Constantin si Elena, oraş Gura  
Humorului, jud. 
Suceava………….200 mii lei, 

6. Reabilitare Biserica Valea 
Poienii, oraşul Dolhasca, jud. 
Suceava…………..200 mii lei, 

7. Reabilitare Biserica Budeni,   
oraşul Dolhasca, jud. 
Suceava………….200 mii lei,  

8. Reabilitarea Biserica Sf. 
Treime, comuna Dolheşti, 
jud. Suceava…….200 mii lei, 

9. Reabilitare Biserica Sf. 
Nicolae, Cotu Băii, comuna 
Fântâna Mare, jud. 
Suceava………...50 mii lei, 

10. Finalizare construcţie 
Biserica, sat Ioneasa, comuna 
Vadu Moldovei, jud. 
Suceava………...700 mii lei, 

11. Reabilitarea construcţie 
Biserica Coborarea                
Sfantului Duh, comuna Vadu 
Moldovei, jud. 
Suceava………...100 mii lei, 

12. Reabilitare Biserica Sf-ţii 
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Petru şi Pavel, Berchişeşti, 
comuna Berchişeşti, jud. 
Suceava…………..50 mii lei, 

13. Reabilitare Biserica Sfântul  
Nicolaie, comuna Berchişeşti   
jud. Suceava……...30 mii lei, 

14. Reabilitare Biserica Corlata, 
comuna Berchişeşti, jud. 
Suceava………....100 mii lei, 

15. Reabilitare Biserica 
Penticostala comuna 
Berchişeşti, jud. 
Suceava…………..30 mii lei, 

16. Reabilitare Biserica 
Penticostală Corlata, jud. 
Suceava…………..20 mii lei, 

17. Reabilitare Biserica sat 
Rădăşeni, comuna Rădăşeni, 
jud. Suceva……...200 mii lei, 

18. Reabilitare Biserica Centru, 
comuna Valea Moldovei, jud. 
Suceava…………200 mii lei.   

 
Autor: Stan Ioan, deputat,  
Alianţa politică GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+ PC 

 
1250.  Bugetul Secretariatului General al 

Guvernului 3/13 
Lăcaşuri de cult, continuarea 
unor lucrări de investiţii şi de 
reabilitare 
                            2910 mii lei 
 din care: 
19.  Reabilitare Biserica 

Cerinţa prevenirii distrugerii unui 
monument istoric şi a reabilitării 
unor lăcaşuri de cult. 
Satisfacerea unor cereri ale 
populaţiei din zonele respective. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Ţoleşti,  comuna Forăşti, jud. 
Suceava…………..500 mii lei, 

20.  Reabilitare Biserica 
Sf. Nicolae – Moişa, comuna 
Boroaia, jud. 
Suceava…………..130 mii lei, 

21.  Reabilitare Biserica 
Sf.  Nicolae, sat Oniceni, 
comuna  Forăşti,  jud. 
Suceava…………..100 mii lei, 

22.  Consolidare versant 
Mănăstirea Moişa- Boboceni, 
comuna Boroaia, jud. 
Suceava…………..150 mii lei, 

23.  Continuarea 
lucrărilor la Catedrala Sfinţii 
Împăraţi Constantin si Elena, 
oraş Gura  Humorului, jud. 
Suceava………….200 mii lei, 

24.  Reabilitare Biserica 
Valea Poienii, oraşul 
Dolhasca, jud. 
Suceava…………..200 mii lei, 

25.  Reabilitare Biserica 
Budeni,   oraşul Dolhasca, jud. 
Suceava………….200 mii lei,  

26. Reabilitarea Biserica Sf. 
Treime, comuna Dolheşti, 
jud. Suceava…….200 mii lei, 

27. Reabilitare Biserica Sf. 
Nicolae, Cotu Băii, comuna 
Fântâna Mare, jud. 
Suceava………...50 mii lei, 

Sursa : Redistribuire din Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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28. Finalizare construcţie 
Biserica, sat Ioneasa, comuna 
Vadu Moldovei, jud. 
Suceava………...700 mii lei, 

29. Reabilitare Biserica Sf-ţii 
Petru şi Pavel, Berchişeşti, 
comuna Berchişeşti, jud. 
Suceava…………..50 mii lei, 

30. Reabilitare Biserica Sfântul  
Nicolaie, comuna Berchişeşti   
jud. Suceava……...30 mii lei, 

31. Reabilitare Biserica Corlata, 
comuna Berchişeşti, jud. 
Suceava………....100 mii lei, 

32. Reabilitare Biserica 
Penticostala comuna 
Berchişeşti, jud. 
Suceava…………..30 mii lei, 

33. Reabilitare Biserica 
Penticostală Corlata, jud. 
Suceava…………..20 mii lei, 

34. Reabilitare Biserica sat 
Rădăşeni, comuna Rădăşeni, 
jud. Suceva……...200 mii lei, 

35. Reabilitare Biserica Centru, 
comuna Valea Moldovei, jud. 
Suceava…………200 mii lei.   

 
Autor: Stan Ioan, deputat,  
Alianţa politică GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+ PC 

 
1251.  Anexa nr. 3/13/02 pag. 7 Suplimentarea sumei prevăzută la Pentru acordarea de sprijin financiar Se propune respingerea 
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Cap. 6701 
Titlu 59 
Art. 12 

cap. 6701, Titlu 59, art. 12 
„Susţinerea cultelor”, cu suma de 
14500 mii lei  pentru următoarele 
unităţi de cult din judeţele Dolj și 
Gorj: 
 
Jud Dolj 
Mun. Craiova - Catedrala Sf. Ioan 
Botezătorul Craiovița  Protoieria 
Craiova Nord – bolți acoperiș – 3000 
mii lei 
Mun. Craiova -  iserica Nașterea 
Maicii Domnului - Protoieria 
Craiova Nord - acoperiș, tencuieli 
1000 mii lei 
Parohia Sadova, Protoieria Craiova 
Sud, comuna Sadova – turle, bolți 
acoperiș - 2000 mii lei 
Parohia Rastu Nou – Protoieria 
Băilești– Sat Ratu Nou  zidărie cota 
+3 – 500 mii lei 
 
Jud Gorj 
Mun Tg. Jiu - Parohia Sf. Nifon, 
Protoieria Tg. Jiu Sud – Fundații, 
cota -3m – 2000 mii lei 
Parohia Tămășești - Protoieria Tg. 
Jiu Sud – Tencuieli, instalatii  -500 
mii lei 
Parohia Drăguțești - Protoieria Tg. 
Jiu Sud – fundații cota 0 – 500 mii 
lei 
Parohia Antim Ivireanul - Protoieria 

unităţilor de cult în vederea finalizării 
unor biserici noi şi a unor biserici în stare 
avansată de degradare. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
al Guvernului 

amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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Tg. Cărbunești – acoperiș, tencuieli – 
500 mii lei 
Parohia Pociovaliștea, filia Sitești - 
Protoieria Tg. Cărbunești – tencuieli, 
instalații – 500 mii lei 
Parohia Lupoaia, sat Valea 
Mânăstirii - Protoieria Tg. Jiu Nord – 
500 mii lei 
Parohia Padeș, sat Apa Neagră - 
Protoieria Tg. Cărbunești – tencuieli, 
instalații – 500 mii lei 
Mânăstirea Icoana - Protoieria Tg. 
Cărbunești- Tg. Cărbunești – 
tencuieli, instalații – 1000 mii lei. 
 
Autori:  
senator PSD+PC Toma Ion și grupul 
PSD+PC.  
 

1252.  Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/27 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Capitol 6701/Titlu 51/Articol 
01/Aliniat 18 

Se propune suplimentarea recreere si 
religie, grupa 71, aliniatul 01, 
Constructii, cu suma de 300 mii lei 
pentru  lucrări de construcţie la 
biserica din satul Ocolna, comuna 
Amarăştii de Jos, judeţul Dolj.  
Autori: senator Mircea Geoană 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC,  
             deputat Ion Călin 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului in vederea 
finalizarii lăcaşului de cult: turnarea 
centurii superioare, construirea 
acoperişului, tencuieli interioare si 
exterioare, pictura, mobilier din 
lemn. Investiţia este inceputa şi 
acest lăcas sfânt reprezintă singurul  
loc de rugăciune a peste 400 de 
familii.  
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât este 
gresit formulat Anexa 3/27 
apartinand Ministerului Culturii 
si Patrimoniului National. Sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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1253.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 

General al Guvernului 
Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
Anexa nr.3/13/02a cu suma de 50 
000 lei pentru reabilitarea  Bisericii 
Sf. Mare Mucenic Gheorghe, 
Oradea, jud. Bihor 
 
 
Autor:  
Dep. Sonia-Maria Draghici  
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Reabilitare construcţie (vitralii, 
geamuri, încălzire) 
 
 
 
 
Sursa de finanțare: Fondul de 
Rezerva Bugetară la dispoziția  
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1254.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
Anexa nr.3/13/02a cu suma de 50 
000 lei pentru reabilitarea  Bisericii 
Sf. Vineri, Oradea, jud. Bihor 
 
Autor:  
Dep. Sonia-Maria Draghici  
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 
 

Reabilitare construcţie (reparaţii 
interioare, iconostas) 
 
Sursa de finanțare: Fondul de 
Rezerva Bugetară la dispoziția  
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1255.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
Anexa nr.3/13/02a cu suma de 100 
000 lei pentru reabilitarea  Bisericii 
Sf. Vasile cel Mare, Parohia 
ortodoxa Română Velenţa, Oradea, 

Reabilitare construcţie (acoperiş 
casa de bătrâni, construcţii anexe) 
 
Sursa de finanțare: Fondul de 
Rezerva Bugetară la dispoziția  
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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jud. Bihor 
 
Autor:  
Dep. Sonia-Maria Draghici  
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1256.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
Anexa nr.3/13/02a cu suma de 30 
000 lei pentru reabilitarea  Bisericii 
penticostale „Efrata” Oradea, jud. 
Bihor 
 
Autor:  
Dep. Sonia-Maria Draghici  
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 
 

Reabilitare construcţie (reabilitare 
sistem de încălzire la corp central şi 
grădiniţă) 
 
Sursa de finanțare: Fondul de 
Rezerva Bugetară la dispoziția  
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1257.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
Anexa nr.3/13/02a cu suma de 100 
000 lei pentru reabilitarea  Catedralei 
Ortodoxe Oradea, jud. Bihor 
 
Autor:  
Dep. Sonia-Maria Draghici  
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Continuarea lucrărilor de finisare 
interioară şi exterioară  
 
Sursa de finanțare: Fondul de 
Rezerva Bugetară la dispoziția  
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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1258.  Anexa  3/13 Secetariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 1000 mii lei , pentru 
construcţia „Capelei Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena” din municipiul 
Olteniţa, judeţul Călăraşi. 
Autori: 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
-Deputat  DAMIAN IOAN – 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
 

Pentru rezolvarea cerinţelor 
cetăţenilor privind existenţa unei 
capele în Cimitirul Nou din 
municipiul Olteniţa.  
 
Sursa de finanţare -Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1259.  Anexa  3/13 Secetariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 660 mii lei reparaţii 
capitale la Parohia Înălţarea 
Domnului-Eroi din municipiul 
Olteniţa, judetul Călăraşi. 
Autori: 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
-Deputat  DAMIAN IOAN – 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
 

Pentru salvarea monumentului 
istoric. 
 
Sursa de finanţare -Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1260.  Anexa  3/13 Secetariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de1100 lei , pentru reparaţii 
capitale la Biserica Negoeşti, 
monument istoric din comuna 

 
Pentru salvarea monumentului 
istoric. 
 
Sursa de finanţare -Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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Şoldanu, judeţul Călăraşi. 
Autori: 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
-Deputat  DAMIAN IOAN – 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1261.  Anexa  3/13 Secetariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 250 mii lei, pentru 
clopotniţă şi reparaţii capitale la 
Biserica din comuna Mitreni, judeţul 
Călăraşi. 
Autori: 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
-Deputat  DAMIAN IOAN – 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
 

Pentru buna funcţionare a Bisericii. 
 
Sursa de finanţare -Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1262.   
Anexa  3/13 Secetariatul General al 
Guvernului 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 260 mii lei, pentru  anexă 
socială în Parohia Sfântul Dimitrie- 
Surlari, Comuna Chiselet, judeţul 
Călăraşi. 
 Autori: 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 

Pentru buna funcţionare a Bisericii. 
 
Sursa de finanţare -Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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OANA- 
-Deputat  DAMIAN IOAN – 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
 

exerciţiului bugetar. 

1263.   
Anexa  3/13 Secetariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma  de 350 mii lei, pentru 
construcţie clopotniţă şi reparaţii la 
Biserica din comuna  Curcani, 
judeţul Călăraşi. 
Autori: 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
-Deputat  DAMIAN IOAN – 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
 

Pentru buna funcţionare a Bisericii. 
 
Sursa de finanţare -Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1264.   
Anexa  3/13 Secetariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 480mii lei, pentru 
reparaţii interioare şi pictură , 
Biserica din  Radovanu, judeţul 
Călăraşi. 
Autori: 
Autori: 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
-Deputat  DAMIAN IOAN – 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 

Pentru buna funcţionare a Bisericii. 
 
Sursa de finanţare -Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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1265.  Anexa  3/13 Secetariatul General al 

Guvernului 
Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 80 mii lei, pentru 
reparaţii şi pictură la Biserica din 
satul Valea Popii, comuna Radovanu 
, judeţul Călăraşi. 
Autori: 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
-Deputat  DAMIAN IOAN – 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
 

Pentru buna funcţionare a Bisericii. 
 
Sursa de finanţare -Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1266.  Anexa  3/13 Secetariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 200 mii lei, pentru 
subzidire şi consolidare Biserica din 
satul Buciumeni, oraş Budeşti, 
judeţul Călăraşi. 
Autori: 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
-Deputat  DAMIAN IOAN – 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
 

Pentru buna funcţionare a Bisericii. 
 
Sursa de finanţare -Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1267.  Anexa  3/13 Secetariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 1000 mii lei, pentru 
construcţie Biserică în satul Cetatea 

Pentru satisfacerea necesităţii unei 
biserici în satul Ceatatea Veche, 
inexistentă în prezent. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
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Veche, comuna Spanţov, judeţul 
Călăraşi. 
Autori: 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
-Deputat  DAMIAN IOAN – 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
 

Sursa de finanţare -Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1268.  Anexa  3/13 Secetariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 214 mii lei, pentru 
reparaţii la Biserica din comuna 
Crivăţ, judeţul Călăraşi. 
Autori: 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
-Deputat  DAMIAN IOAN – 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
 

Pentru buna funcţionare a Bisericii. 
 
Sursa de finanţare –Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

 

1269.  Anexa  3/13 Secetariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 240 mii lei, pentru 
reparaţii la Biserica din comuna 
Gălbinaşi , judeţul Călăraşi. 
Autori: 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
-Deputat  DAMIAN IOAN – 

Pentru buna funcţionare a Bisericii. 
 
Sursa de finanţare -Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
 

exerciţiului bugetar. 

1270.  Art. 41/ Anexa 3/13/Cap. 5101/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli 
 

1) Parohia Pucioasa II – finalizare 
lucrări pictură interioară şi încălzire 
centrală = 500 mii lei 
 
2) Biserica Brâncovenească, com. 
Doiceşti – Consolidare şi restaurare 
= 500 mii lei 
 
 
 
3) Construcţie Biserică, sat Broşteni, 
com. Produleşti = 100 mii lei 
 
 
 
4) Restaurare Biserică din lemn 
„Duminica tuturor sfinţilor” – Sf. 
Ioan din satul Onceşti, com. Voineşti 
= 200 mii lei 
 
5) Consolidare şi reabilitare 
construcţie Mânăsirea Nucet = 200 
mii lei 
 
Autori:  
Gheorghe Ana 
Ion Stan  
Ion Dumitru  
Adrian Ţuţuianu 
Grup GRUPUL PARLAMENTAR 

1) Lucrările de construcţii au 
început în anul 2000, cu suma de 
500 mii lei se va finaliza investiţia. 
 
2) Biserica Brâncovenească este 
ctitorită la anul 1706 de domnitorul 
Constantin Brâncoveanu. Orice 
întârziere privind consolidarea şi 
restaurarea periclitează existenţa 
unuia dintre cele  mai valoroase 
monumente istorice din România. 
3) Cetăţenii din satul Broşteni, 
com. Produleşti au început 
construcţia bisericii din anul 2008 
datorită distanţei foarte mari faţă de 
biserica din Produleşti, iar bătrânii 
sunt în imposibilitatea de a se 
deplasa. 
4) Monument istoric de valoare 
inestimabilă construită la anul 
1814.  
 
 
 
5) Monument istoric.  
 
 
SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cheltuielilor curente cu 
suma de 15.000 mii lei din Anexa 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Administratiei Prezidentiale a 
fost dimensionat astfel incat sa i 
se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 
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PSD+PC+PC 3/01 Administraţia Prezidenţială/ 
Cap. 5100, grupa 01 şi transferarea 
la Anexa 3/13/Cap. 5101/ Grupa 
59/ Titlul X Alte cheltuieli 
 
 
 

1271.  Secretariatul General al 
Guvernului,Anexa 3/13/2, capitolul 
6701, Cultură, recreere şi religie, 
articolul 12. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Secretariatul General al 
Guvernului,Anexa 3/13/2, capitolul 
6701, Cultură, recreere şi religie, 
articolul 12, cu suma de 200.000 ron, 
necesară pentru reparaţii curente şi 
reabilitarea acoperişului bisericii 
ortodoxe din comuna Târnova, 
judeţul Caraş-Severin 
 
 
Iniţiator: ION MOCIOALCĂ – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC din Camera 
Deputaţilor

Deteriorarea acoperişului, înfiltraţii 
; deteriorarea picturii. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1272.  Secretariatul General al 
Guvernului,Anexa 3/13/2, capitolul 
6701, Cultură, recreere şi religie, 
articolul 12. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Secretariatul General al 
Guvernului,Anexa 3/13/2, capitolul 
6701, Cultură, recreere şi religie, 
articolul 12, cu suma de 200.000 ron 
necesari construcţiei bisericii greco-
catolice în localitatea Băuţar, judeţul 
Caraş-Severin 
 
Iniţiator: ION MOCIOALCĂ– 
deputat PSD+PC şi Grupul  

Suma este necesară finalizării 
lucrărilor de construcţie a bisericii 
greco-catolice din localitate. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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parlamentar PSD+PC din Camera 
Deputaţilor

1273.  Secretariatul General al 
Guvernului,Anexa 3/13/2, capitolul 
6701, Cultură, recreere şi religie, 
articolul 12. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Secretariatul General al 
Guvernului,Anexa 3/13/2, capitolul 
6701, Cultură, recreere şi religie, 
articolul 12, cu suma de 200.000 ron 
necesari construcţiei bisericii ( 
Protopopiatul Reşiţa ) din cartierul 
Lunca Pomostului. 
 
Iniţiator: ION MOCIOALCĂ – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC din Camera 
Deputaţilor

Suma este necesară finalizării 
lucrărilor de construcţie a bisericii 
greco-catolice din localitate. 
 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1274.  Secretariatul General al 
Guvernului,Anexa 3/13/2, capitolul 
6701, Cultură, recreere şi religie, 
articolul 12. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Secretariatul General al 
Guvernului,Anexa 3/13/2, capitolul 
6701, Cultură, recreere şi religie, 
articolul 12, cu suma de 50.000 ron 
reparaţii curente , consolidarea şi 
reabilitarea bisericii din comuna 
Ramna.judeţul Caraş-Severin. 
Iniţiator: ION MOCIOALCĂ – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC din Camera 
Deputaţilor

Fisuri aparute în structura de 
rezistenţă a cladirii, degradarea 
înveliturii si înfiltraţii datorate 
apelor fluviale în suprastructura şi 
infrastructura cladirii; deteriorarea 
picturii. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1275.  Secretariatul General al 
Guvernului,Anexa 3/13/2, capitolul 
6701, Cultură, recreere şi religie, 
articolul 12. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Secretariatul General al 
Guvernului,Anexa 3/13/2, capitolul 
6701, Cultură, recreere şi religie, 
articolul 12, cu suma de 300.000 ron 
consolidarea şi reabilitarea 

Fisuri aparute în structura de 
rezistenţă a cladirii, degradarea 
înveliturii si înfiltraţii datorate 
apelor fluviale în suprastructura şi 
infrastructura cladirii; deteriorarea 
picturii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Mănăstirii  „ Sfântul Sava”, comuna 
Socol, sat Baziaş. 
 
Iniţiator: ION MOCIOALCĂ – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC din Camera 
Deputaţilor 

 
Sursa de finanţare : Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
guvernului. 

bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1276.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru lăcaşuri de cult suma 
de 400 mii de lei pentru „Extindere şi 
reamenajare sediu Episcopia 
Sloboziei şi Călăraşilor” din mun. 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

   Este necesară extinderea sediului 
Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 
pentru dsfăşurarea activităţilor în 
condiţii optime. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1277.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru lăcaşuri de cult suma 
de 350 mii de lei pentru „Pictarea 
interioară a catedralei ortodoxe” din 
mun. Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

   Este necesară pictarea interioară 
(murală) a Catedralei Ortodoxe din 
Slobozia, municipiul fiind sediul 
Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1278.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru lăcaşuri de cult suma 
de 100 mii de lei pentru „Reabilitarea 
bisericii ortodoxe” din comuna Bucu, 
jud. Ialomiţa. 
 

   Este necesară reabilitarea bisericii 
ortodoxe din comuna Bucu. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 
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Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

1279.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru lăcaşuri de cult suma 
de 100 mii de lei pentru „Reabilitarea 
bisericii ortodoxe” din comuna 
Cosâmbeşti, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

   Este necesară reabilitarea bisericii 
ortodoxe din comuna Cosâmbeşti. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1280.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru lăcaşuri de cult suma 
de 100 mii de lei pentru „Reabilitarea 
bisericii ortodoxe” din comuna 
Gheorghe Lazăr, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

   Este necesară reabilitarea bisericii 
ortodoxe din comuna Gheorghe 
Lazăr. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1281.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru lăcaşuri de cult suma 
de 100 mii de lei pentru „Reabilitarea 
bisericii ortodoxe” din comuna 
Mărculeşti, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

   Este necesară reabilitarea bisericii 
ortodoxe din comuna Mărculeşti. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1282.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru cultură, recreere și 

   Este necesară reabilitarea bisericii 
ortodoxe din satul Dimieni comuna 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
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Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 

religie suma de 350 mii de lei pentru 
„Reabilitarea bisericii ortodoxe și 
amenajare centru parohial” din  sat 
Dimieni comuna Ograda, jud. 
Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Ograda şi amenajarea unui centru 
social parohial pentru îngrijire 
persoane vârstnice si copii din 
familii dezorganizate. 

precizeaza sursa de finantare. 

1283.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru lăcaşuri de cult suma 
de 100 mii de lei pentru „Reabilitarea 
bisericii ortodoxe” din comuna 
Săveni, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

   Este necesară reabilitarea bisericii 
ortodoxe din comuna Săveni. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1284.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru lăcaşuri de cult suma 
de 100 mii de lei pentru „Reabilitarea 
bisericii ortodoxe” din comuna 
Scânteia, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

   Este necesară reabilitarea bisericii 
ortodoxe din comuna Scânteia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1285.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru lăcaşuri de cult suma 
de 100 mii de lei pentru „Reabilitarea 
bisericii ortodoxe” din comuna 
Sudiţi, jud. Ialomiţa. 
 

   Este necesară reabilitarea bisericii 
ortodoxe din comuna Sudiţi. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 
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Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

1286.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru lăcaşuri de cult suma 
de 100 mii de lei pentru „Reabilitarea 
bisericii ortodoxe” din comuna Valea 
Ciorii, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

   Este necesară reabilitarea bisericii 
ortodoxe din comuna Valea Ciorii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1287.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru cultură, recreere și 
religie suma de 100 mii de lei pentru 
„Reabilitarea bisericii ortodoxe” din 
municipiul Slobozia, cartier Bora, 
jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

   Este necesară reabilitarea bisericii 
ortodoxe din cartierul Bora, mun. 
Slobozia, jud. Ialomiţa. Aceasta 
figurează la categoria clădiri de 
patrimoniu cultural național. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1288.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru lăcaşuri de cult suma 
de 100 mii de lei pentru „Reabilitarea 
bisericii ortodoxe” din municipiul 
Slobozia, cartier Slobozia Nouă, jud. 
Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

   Este necesară reabilitarea bisericii 
ortodoxe din cartierul Slobozia 
Nouă, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1289.  Anexa 3/13 - Scretariatul General Se suplimentează bugetul Construirea acestui edificiu de mare Se propune respingerea 
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al Guvernului pentru Secretariatul 
de Stat pentru Culte 
Capitolul 6701 “Cultură, recreere, 
religie” 
Titlul 59 “Alte cheltuieli” 
Art.12 “Susţinerea cultelor” 

Secretariatului de Stat pentru Culte 
cu suma de 2.000 mii lei pentru 
Episcopia Ortodoxă a Spaniei şi 
Portugaliei - Catedrala ortodoxă 
română Madrid din diaspora.  
 
Autor:  
Deputat PD-L Petru Călian 
 

valoare naţională şi simbolică 
pentru comunitatea românească  are 
nevoie de sprijin financiar pentru 
demararea urgentă a lucrărilor, 
având în vedere că la sfârşitul 
anului 2009 Parohia Ortodoxă 
Română Prea Sfânta Fecioară 
Maria din Madrid a câştigat prin 
concurs un teren aparţinând 
municipalităţii Madrid, pe care se 
va construi această catedrală. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1290.  Anexa nr.3/13/02 a  
Cultura, recreere şi religie 
 
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr.3/13/02a  cu 
suma de 50 000 RON pentru 
Biserica Adventista de ziua a 
saptea Municipiul Hunedoara 
Str.Buituri nr 37 
 
Autor: 
Deputat PD-L Viorel Arion  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
lucrarilor de reparatii curente a 
bisericii Advebtiste de ziua a saptea 
din municipiul Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1291.  Anexa nr.3/13/02a 
Cultura, recreere şi religie 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr.3/13/02a  cu 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
lucrarilor de constructie a unei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
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Secretariatul General al Guvernului suma de  
100 000 RON pentru Episcopia 
Devei si Hunedoarei 
 
Autor: 
Deputat PD-LViorel Arion  

biserici in municipiul Hunedoara 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1292.  Anexa nr.3/13/02a 
Cultura, recreere şi religie 
 
Secretariatul General al Guvernului 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr.3/13/02a  cu 
suma de  
100 000 RON pentru Biserica 
baptista Maranata, Aleea Parcului 
1 din municipiul Hunedoara 
 
Autor: 
Deputat PD-LViorel Arion  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
lucrarilor de reparatii curente a 
bisericii Maranata din municipiul 
Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1293.  Anexa nr.3/13/02a 
Cultura, recreere şi religie 
 
 Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, anexa nr.3/13/02a  cu 
suma de 50 000 RON pentru 
Biserica Sfintii Petru si Pavel din 
Pestisu Mare, judet Hunedoara 
 
Autor: 
Deputat PD-LViorel Arion  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finantarea 
lucrarilor de reparatii curente a 
bisericii Sfintii Petru si Pavel din 
Pestisu Mare, municipiul 
Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1294.  
Secretariatul General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12 Susţinerea cultelor 
 
 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pe unitatile de 
cult astfel :Reabilitarea bisericii 
“Schimbarea la faţă”, Strada 
Domnească, Galaţi – suma de 50.000 
lei 

Autor:Deputat minorităţi Dragoş 
Gabriel Zisopol 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 

Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului.  

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1295.  
Secretariatul General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12 Susţinerea cultelor 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pe unitatile de 
cult astfel: 
Reabilitarea bisericii „Schimbarea la 
faţă”, str. Mircea cel Bătrân nr. 36, 
Constanţa – suma de 50.000 lei 
  
Autor:Deputat minorităţi Dragoş 
Gabriel Zisopol 
 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 

Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1296.  Secretariatul General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12 Susţinerea cultelor 
 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pe unitatile de 
cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea bisericii 
“Buna Vestire”, str. Calea 
Călăraşilor nr. 3, Brăila – suma de 
50.000 lei 
 

 
Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 

 
Sursa de Finantare : fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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Autor:Deputat minorităţi Dragoş 
Gabriel Zisopol 
 
 

rezerva aflat la dispozitia 
guvernului.  
 

 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1297.  

Secretariatul General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12 Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pe unitatile de 
cult astfel : 
Reabilitarea bisericii “Sfântul 
Nicolae” , str. Păcii nr.1, Sulina, 
judetul Tulcea – suma de 50.000 lei 
 
Autor:Deputat minorităţi Dragoş 
Gabriel Zisopol 
 
 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 

 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului.  
 
 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1298.  

Secretariatul General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12 Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pe unitatile de 
cult astfel : 
Reabilitarea bisericii “Buna Vestire”, 
str. Buna Vestire nr. 2, Tulcea – 
suma de 50.000 lei 
 
Autor:Deputat minorităţi Dragoş 
Gabriel Zisopol 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 

Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului.  

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1299.  Secretariatul General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12 Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pe unitatile de 
cult astfel : 
Reabilitarea bisericii “Sfânta 
Treime”, str. George Baritiu nr. 12, 
Braşov – suma de 50.000 lei 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Autor:Deputat minorităţi Dragoş 
Gabriel Zisopol 

Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului.  
 

bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1300.  

Secretariatul General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12 Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pe unitatile de 
cult astfel : 
Reabilitarea bisericii “Izvorul 
Tămăduirii”, str. Teilor, Calafat, 
judeţul Dolj – suma de 50.000 lei 
 
Autor:Deputat minorităţi Dragoş 
Gabriel Zisopol 
 
 
 
 
 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 

 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului.  

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1301.  

Secretariatul General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12 Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pe unitatile de 
cult astfel : 
Reabilitarea bisericii “Buna Vestire”, 
str. Mircea cel Bătrân nr. 12, Giurgiu 
– suma de 50.000 lei 
 
Autor:Deputat minorităţi Dragoş 
Gabriel Zisopol 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 

 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului.  

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1302.  Secretariatul General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa3/13 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pe unitatile de 
cult astfel : 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
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Cap.5001 
Grupa 59 titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12 Susţinerea cultelor 

Reabilitarea bisericii “Sfintii Apostoli 
Petru si Pavel”, str. Aurel Vlaicu nr. 
74, Brasov – suma de 50.000 lei  
 
Autor:Deputat minorităţi Dragoş 
Gabriel Zisopol 

activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 

 
Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1303.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pe unitatile de 
cult astfel : 
Biserica Ortodoxă Ucraineană  
“Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din 
mun.Reşiţa – pentru lucrări de  
finisaje exterioare şi interioare cu 
suma de 450 mii lei. 
 
Autor:Deputat minorităţi Ştefan 
Buciuta 

Necesitatea urgenta de sume 
pentru lucrari de reparatii, 
consolidari, proiectari pentru 
buna desfasurare a activitatilor 
din incinta unitatilor de cult. 
 
 

Sursa de Finantare: fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
Guvernului.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1304.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pe unitatile de 
cult astfel : 
 
Biserica Ortodoxă “Sfinţii Apostoli 
Petru şi Pavel” din mun. Suceava – 
pentru lucrări de aducţiune de apă, 
canalizare şi construcţia unui grup 
sanitar, cu suma de 60 mii lei. 
 
Autor: Deputat minorităţi Ştefan  
Buciuta 
 
 

Necesitatea urgenta de sume 
pentru lucrari de reparatii, 
consolidari, proiectari pentru 
buna desfasurare a activitatilor 
din incinta unitatilor de cult. 
 

Sursa de Finantare: fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
Guvernului.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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1305.  Secretariatul General al Guvernului 

Secretariatul de Stat pt. Culte 
Anexa 3/13 
Cap. 5001 
Grupa 59 Titlul X Alte cheltuieli 
Art. 12 Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 pentu susţinerea 
cultelor: 
construcție Geamie în localitatea 
Valu lui Traian, jud. Constanța 
Valoare: 100 mii lei 
 
Autor: Deputat minorităţi Aledin 
Amet 
 
 
 

Motivare: În localitatea respectivă, 
deoarece există o comunitate 
numeroasă de musulmani, este 
nevoie de o nouă Geamie (în 
cartierul Valea Seacă). 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1306.  Secretariatul General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pt. Culte 
Anexa 3/13 
Cap. 5001 
Grupa 59 Titlul X Alte cheltuieli 
Art. 12 Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 pentru susţinerea 
cultelor: 
construcție Geamie nouă în 
localitatea Mihail Kogălniceanu, jud. 
Constanța 
Valoare: 150 mii lei 
 
Autor: Deputat minorităţi Aledin 
Amet 
 
 

Motivare: Necesitatea urgentă a 
unei noi Geamii, în localitate 
existând o numeroasă comunitate 
musulmană. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1307.  Secretariatul General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pt. Culte 
Anexa 3/13 
Cap. 5001 
Grupa 59 Titlul X Alte cheltuieli 
Art. 12 Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 pentru susținerea 
cultelor: 
Construcție Casă religioasă în curtea 
Cimitirului Musulman din 
localitatea Mihail Kogălniceanu, 
jud. Constanța 
Valoare: 50 mii lei 

Motivare:  Necesitatea respectării 
tradițiilor religioase 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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Autor: Deputat minorităţi Aledin 
Amet  
 
 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1308.  Secretariatul General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pt. Culte 
Anexa 3/13 
Cap. 5001 
Grupa 59 Titlul X Alte cheltuieli 
Art. 12 Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 pentru susținerea 
cultelor:  
Asfaltare aleea principală din 
Cimitirul Central Musulman din 
localitatea Constanța, jud. Constanța 
Valoare: 20 mii lei 
 
Autor: Deputat minorităţi Aledin 
Amet 
 
 

Motivare: Lipsa infrastructură 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1309.  Secretariatul General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pt. Culte 
Anexa 3/13 
Cap. 5001 
Grupa 59 Titlul X Alte cheltuieli 
Art. 12 Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 pentru susținerea 
cultelor:  
Asfaltare alee principală Cimitirul 
Musulman Anadol Chioi din 
localitatea Constanța, jud. Constanța 
Valoare: 20 mii lei 
 
Autor: Deputat minorităţi Aledin 
Amet 
 

Motivare: Lipsă infrastructură 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1310.  Secretariatul General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pt. Culte 
Anexa 3/13 
Cap. 5001 
Grupa 59 Titlul X Alte cheltuieli 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 pentru susținerea 
cultelor:  
Construcție Minaret în localitatea 
Pecineaga, jud. Constanța

Motivare: Respectarea tradițiilor 
religioase 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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Art. 12 Susţinerea cultelor Valoare: 50 mii lei 
 
Autor: Deputat minorităţi Aledin 
Amet 
 
 

Guvernului  
 
 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1311.  Secretariatul General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pt. Culte 
Anexa 3/13 
Cap. 5001 
Grupa 59 Titlul X Alte cheltuieli 
Art. 12 Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 pentru susținerea 
cultelor:  
Construcție Geamie în localitatea 
Poiana, jud. Constanța 
Valoare: 50 mii lei 
 
Autor: Deputat minorităţi Aledin 
Amet 
 
 
 

Motivare: Lipsa unei unități de 
cult musulmane 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1312.  Secretariatul General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pt. Culte 
Anexa 3/13 
Cap. 5001 
Grupa 59 Titlul X Alte cheltuieli 
Art. 12 Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 pentru susținerea 
cultelor:  
Continuarea lucrărilor la construirea 
unei noi Geamii în localitatea 
Cumpăna, jud. Constanța 
Valoare: 100 mii lei 
 
Autor: Deputat minorităţi Aledin 
Amet 
 
 

Motivare: Necesitatea finalizării 
Geamiei  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1313.  Secretariatul General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pt. Culte 
Anexa 3/13 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 pentru susținerea 
cultelor:  

Motivare: Necesitatea refacerii 
unității de cult respective, având în 
vedere nevoile comunității 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
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Cap. 5001 
Grupa 59 Titlul X Alte cheltuieli 
Art. 12 Susţinerea cultelor 

- Lucrări de consolidare la 
Geamia din localitatea Eforie 
Sud, jud. Constanța 

Valoare: 20 mii lei 
 
Autor: Deputat minorităţi Aledin 
Amet 
 

musulmane 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
 

avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1314.  Secretariatul General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pt. Culte 
Anexa 3/13 
Cap. 5001 
Grupa 59 Titlul X Alte cheltuieli 
Art. 12 Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 pentru susținerea 
cultelor:  
- Lucrări de consolidare la 

Geamia din localitatea Valea 
Dacilor, jud. Constanța 

Valoare: 200 mii lei 
 
Autor: Deputat minorităţi Aledin 
Amet 
 

Motivare: Necesitatea refacerii 
urgente a Geamiei, afectată de 
alunecări de teren 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1315.  Secretariatul General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pt. Culte 
Anexa 3/13 
Cap. 5001 
Grupa 59 Titlul X Alte cheltuieli 
Art. 12 Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 pentru susținerea 
cultelor:  
- Lucrări de consolidare la 

Geamia din localitatea 2 Mai, 
jud. Constanța 

Valoare: 50 mii lei 
 
Autor: Deputat minorităţi Aledin 
Amet 
 
 
 

Motivare: Necesitatea consolidării 
unității de cult respective 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1316.  Secretariatul General al Guvernului Se propune suplimentarea sumelor Motivare: Necesitatea consolidării Se propune respingerea 
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Secretariatul de Stat pt. Culte 
Anexa 3/13 
Cap. 5001 
Grupa 59 Titlul X Alte cheltuieli 
Art. 12 Susţinerea cultelor 

alocate pentru 2011 pentru susținerea 
cultelor:  
- Lucrări de consolidare la 

Geamia din localitatea Lumina, 
jud. Constanța 

Valoare: 30 mii lei 
 
Autor: Deputat minorităţi Aledin 
Amet 

unității de cult respective 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
 

amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1317.  Secretariatul General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pt. Culte 
Anexa 3/13 
Cap. 5001 
Grupa 59 Titlul X Alte cheltuieli 
Art. 12 Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 pentu susţinerea 
cultelor,   pentru reabilitarea clădirii 
Centrului Eparhial  al Episcopiei 
Sârbe de Timişoara, Municipiul 
Timişoara, Piaţa Unirii nr. 4, Jud. 
Timiş, cu suma  1 250 mii lei.   
 
Autor: deputat Duşan POPOV, 
Grupul Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

Motivare: Clădirea (construită în 
perioada 1745 - 1747) este 
reprezentativă pentru Municipiul 
Timişoara, fiind declarată 
monument istoric de clasă “A”. 
Pentru acest obiectiv este întocmit 
proiectul tehnic pentru aferent. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1318.  Secretariatul General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pt. Culte 
Anexa 3/13 
Cap. 5001 
Grupa 59 Titlul X Alte cheltuieli 
Art. 12 Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 pentru susţinerea 
cultelor, pentru reabilitarea şi 
amenajarea Compexului Mănăstirii 
Ortodoxe Sârbe ”Sfântul 
Gheorghe”, sat Mănăstire, Com. 
Birda, Jud. Timiş, cu suma 1 000 
mii lei . 
 
Autor: deputat Duşan POPOV, 
Grupul Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

Motivare: Mănăstirea este 
declarată monument istoric, datând 
din sec. XV, suma cerută fiind 
destinată începerii reabilitării şi 
amenajării complexului mănăstirii. 
Pentru acest obiectiv este întocmit 
proiectul tehnic pentru aferent. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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1319.  Secretariatul General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pt. Culte 
Anexa 3/13 
Cap. 5001 
Grupa 59 Titlul X Alte cheltuieli 
Art. 12 Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 pentru unităţile 
de cult, pentru finalizarea lucrărilor 
la consolidarea şi  reabilitarea 
Bisericii Ortodoxe Sârbe Parţa, 
comuna Parţa, jud. Timiş, cu suma 
de 450 mii lei . 
 
Autor: deputat Duşan POPOV, 
Grupul Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

Motivare: Biserica este declarată 
monument istoric, datând din sec. 
XIX, fiind cea mai afectată unitate 
de cult din Banat, în urma ultimelor 
cutremure din zonă. Suma cerută 
este destinată continuării lucrărilor 
de reabilitare şi consolidare - 
reparaţii capitale, proiectul tehnic 
respectiv fiind întocmit. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1320.  Secretariatul General al Guvernului 
Secretariatul de Stat pt. Culte 
Anexa 3/13 
Cap. 5001 
Grupa 59 Titlul X Alte cheltuieli 
Art. 12 Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 pentru unităţile 
de cult, pentru finalizarea lucrărilor 
de reabilitare şi consolidare -  
reparaţii capitale la Biserica 
Ortodoxă Sârbă Cralovăţ, comuna 
Topolovăţu Mare, jud. Timiş, cu 
suma de 350 mii lei. 
 
Autor: deputat Duşan POPOV, 
Grupul Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

Biserica este veche, datând din 
1868 şi a fost grav afectată în urma 
alunecărilor de teren din zonă, 
suma cerută fiind necesară 
continuării lucrărilor de reabilitare 
şi condsolidare - reparaţii capitale. 
Există întocmit proiectul tehnic 
pentru aceste lucrări. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1321.  Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului  
59 Titlul X alte cheltuieli,  
art.12 Sustinerea cultelor   
 

Din suma prevazută se alocă suma de 
400 mii lei pentru Biserica si Casa 
Parohială satul Tipăreşti, jud. 
Prahova. 
 
Autor:  
Deputat PNL Gavrilescu Graţiela  
 

Investiţie nouă cu impact social. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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 cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1322.  Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului  
59 Titlul X alte cheltuieli,  
art.12 Sustinerea cultelor   
 

Din suma prevazută se alocă suma de 
225 mii lei pentru finanţarea 
execuţiei Sala de mese 
multifuncţională la Biserica 
Ortodoxă Floreşti, jud. Prahova. 
 
Autor:  
Deputat PNL Gavrilescu Graţiela  
 

Investiţie nouă cu impact social. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1323.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
300 mii lei pentru Arhiepiscopia 
Ortodoxa Romana Cluj- Centrul 
Eparhial ,  jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1324.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1000 mii lei pentru Arhiepiscopia 
Ortodoxa Romana Cluj- Catedrala 
Mitropolitana,  jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1325.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă suma de  Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

100 mii lei pentru Parohia ortodoxa 
„Cuvioasa Paraschiva”, 
Protopopiatul Cluj II,   jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

finalizarea lucrărilor de constructie. 
 

amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1326.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
„Întâmpinarea Domnului”,  
Protopopiatul Cluj II, jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare 
ale picturii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1327.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxa 
Pogorârea Sfântului Duh Grigorescu, 
Protopopiatul Cluj II,  jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare 
ale picturii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1328.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
„Pogorârea Sfântului Duh Zorilor”, 
Protopopiatul Cluj II,    jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 
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1329.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
500 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
Arhiepiscopia Ortodoxa Romana 
Cluj- Centrul Sfanţul Nectarie,  
Protopopiatul Cluj II,   jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1330.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
„Sf. Mc. Arhid.Ştefan”,  
Protopopiatul Cluj II,   jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1331.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
Sfântul Apostol Matei, Protopopiatul 
Cluj II,    jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1332.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
Sfântul Arhanghel Mihail,  
Protopopiatul Cluj II,   jud Cluj 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 176 -

cultelor  
 

 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

1333.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
„Sfântul Vasile cel Mare”, 
Protopopiatul Cluj II,    jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1334.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
„Sfântul Dumitru”, Protopopiatul 
Cluj II,     jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1335.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel 
Grigorescu”, Protopopiatul Cluj II,    
jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1336.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 177 -

Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel 
Mănăştur, Protopopiatul Cluj II,    
jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

 precizeaza sursa de finantare. 

1337.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
Tuturor Sfinţilor, Protopopiatul Cluj 
II,    jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite  
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1338.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
50 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
„Sfânta Treime”, Protopopiatul Cluj 
II,    jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de repataţii.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1339.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Mănăstirea 
Floreşti,  Protopopiatul Cluj II,   jud 
Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 
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Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

1340.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
„Înălţarea Domnului”,  Protopopiatul 
Cluj II,   jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare 
ale picturii.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1341.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
„Schimbarea la Fată”,  Protopopiatul 
Cluj II,   jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare 
ale picturii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1342.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
„Sf. Apostol Andrei”, Protopopiatul 
Cluj II,    jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare 
ale picturii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1343.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Sf. Mie, Protopopiatul Cluj II,    jud 
Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

ale picturii.  
 

precizeaza sursa de finantare. 

1344.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
Parohia Feleac,  Protopopiatul Cluj 
II,   jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare 
ale picturii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1345.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
Gherla III „Sf. loan Botezătorul”,  
Protopopiatul Gherla,   jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1346.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru , Parohia ortodoxă 
Lujerdiu Protopopiatul Gherla,   jud 
Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 
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1347.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
300 mii lei pentru , Mănăstirea 
Nicula Protopopiatul Gherla,   jud 
Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1348.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Manastirea Feleac,  
Protopopiatul Cluj I,   jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare 
ale picturii.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1349.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
Becelan II ,  Protopopiatul Năsăud, 
jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1350.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
„Sfanţul loan Evanghelistul”,  
Protopopiatul Cluj II,   jud Cluj 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 
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cultelor  
 

 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

1351.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
Sfanţul Nicolae,  Protopopiatul Cluj 
II,   jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reparaţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1352.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
Comsesti, Protopopiatul Turda,  jud 
Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1353.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
Luncani ,  Protopopiatul Turda,  jud 
Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1354.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Din suma prevăzută se alocă suma de  Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
Dej III,  jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

finalizarea lucrărilor de construcţii.  
 

amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1355.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Protopopiatul Dej- 
Capela,  jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1356.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Protopopiatul 
Huedin Capela ,  jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1357.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
Gherla I ,  jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1358.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
50 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
Taga,  jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reparaţii. .  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 
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Grupurile Parlamentare PNL reunite 
1359.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 

General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Manastirea Salva,  
jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare 
ale picturii.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1360.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Manastirea Mihai 
Voda , Turda  jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţii.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1361.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Manastirea Raşca 
Transilvana, Huedin,  jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1362.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Manastirea Piatra 
Fanatanele,  Bistriţa, jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1363.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Manastirea 
Dobric, Năsăud, jud Cluj 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 
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cultelor  
 

Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

1364.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
50 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
Sucutard, Gherla,  jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1365.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Manastirea Nuseni 
, Năsăud,   jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare 
ale picturii.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1366.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Manastirea Liva 
Mare,  jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1367.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Manastirea 
Petresti, Turda,   jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1368.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Manastirea Piatra 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Craiului,  Huedin, jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

 precizeaza sursa de finantare. 

1369.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Manastirea 
Cristorel, Cluj I, jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1370.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Manastirea 
Baisoara, Turda, jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1371.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
300 mii lei pentru Manastirea 
Ciucea,  Huedin, jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1372.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Manastirea Soporu 
de Câmpie, Turda,  jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 
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1373.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
50 mii lei pentru Catedrala greco-
catolica „Schimbarea la Faţă”, 
Eroilor nr. 10, Cluj Napoca, jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de renovare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1374.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Compexul 
Bisericii greco-catolice, str. Motilor 
26 , Cluj Napoca,   jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1375.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
50 mii lei pentru Biserica greco-
catolica Sf. Iosif, Gherla,  jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
construcţie..  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1376.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
20 mii lei pentru Parohia greco-
catolica Iara, Turda,  jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1377.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
30 mii lei pentru Parohia greco-
catolica Dej III,  jud Cluj 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

1378.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
20 mii lei pentru Parohia greco-
catolica Iclod,  Gherla, jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1379.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
20 mii lei pentru Parohia Greco-
catolica Rugasesti, comuna Caseiu,  
jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1380.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
20 mii lei pentru Parohia greco-
catolica Ghirisu Romanesc,  
Episcopia Blajului , jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1381.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
20 mii lei pentru Parohia ortodoxa 
Vultureni,  Gherla , jud Cluj 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 
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cultelor  
 

Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

1382.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
150 mii lei pentru Complexul greco-
catolic Centrul Social, str. Motilor 
nr.32, Cluj-Napoca, jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1383.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
50 mii lei pentru Parohia ortodoxă 
Agriş, com Iara , jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1384.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
5000  mii lei pentru Episcopia 
ortodoxă a Spaniei, Catedrala 
Episcopală Madrid 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Terenul a fost primit din partea 
statului spaniol in anul 2009 cu titlu 
gratuit, cu condiţia ca lucrările sa 
înceapă cel tarziu in 2011 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1385.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia ortodoxă  
„Adormirea Maicii Domnului” 
Mănăştur, jud Cluj 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 
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cultelor  
 

 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite  

1386.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Se propune alocarea sumei de  100 
mii lei pentru Biserica Adventistă a 
7-a „Speranţa”, Turda, jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Virgil POP, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de execuţie. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1387.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Se propune alocarea sumei de  100 
mii lei pentru Biserica în construcţie, 
str. Haţegului 2D, Turda, jud Cluj 
 
Autori: Deputat PNL Virgil POP, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie 
la biserică 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1388.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Se propune alocarea sumei de  600 
mii lei pentru Mănăstirea Băişoara, 
comuna Băişoara, jud Cluj – 500.000 
lei 
Autori: Deputat PNL Virgil POP, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1389.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Se propune alocarea sumei de  500 
mii lei pentru Mănăstirea Băile 
Herculane cu hramul „Naşterea 
Maicii Domnului- 8 septembrie”, jud 
Caraş Severin. 
 
Autori: Deputat PNL Virgil POP, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1390.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul Se propune alocarea sumei de  100 Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

mii lei pentru Parohia „Sfinţii 
Împăraţi Constantin Şi Elena”, 
municipiul Roşiori de Vede, jud 
Teleorman 
 
Autori: Deputat PNL Marin 
Almăjanu, Deputat PNL George 
Dumitrică,  
Senator PNL Romeo Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

reabilitarea edificiului. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1391.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Se propune alocarea sumei de  50 mii 
lei pentru Parohia Adormirea Maicii 
Domnului, municipiul Roşiori de 
Vede, jud Teleorman 
 
Autori: Deputat PNL Marin 
Almăjanu, Deputat PNL George 
Dumitrică,  
Senator PNL Romeo Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea bisericii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1392.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

 Se propune alocarea sumei de  50 
mii lei pentru sediul administrativ –
Protoierie, Municipiul Roşiori de 
Vede, jud Teleorman 
Autori: Deputat PNL Marin 
Almăjanu, Deputat PNL George 
Dumitrică,  
Senator PNL Romeo Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea sediului. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
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aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1393.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Se propune alocarea sumei de  60 mii 
lei pentru Parohia Tătărăştii de Sus, 
jud Teleorman 
 
Autori: Deputat PNL Marin 
Almăjanu, Deputat PNL George 
Dumitrică,  
Senator PNL Romeo Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea bisericii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1394.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Se propune alocarea sumei de  50 mii 
lei pentru Parohia Ciolăneşti, jud 
Teleorman 
 
Autori: Deputat PNL Marin 
Almăjanu, Deputat PNL George 
Dumitrică,  
Senator PNL Romeo Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea bisericii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1395.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Se propune alocarea sumei de  40 mii 
lei pentru Parohia Călmăţuiu de Sus, 
jud Teleorman 
 
Autori: Deputat PNL Marin 
Almăjanu, Deputat PNL George 
Dumitrică,  

Suma este necesară pentru 
reabilitarea bisericii. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
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Senator PNL Romeo Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 
 

Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1396.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Se propune alocarea sumei de  60 mii 
lei pentru Parohia Drăcşenei, jud 
Teleorman 
 
Autori: Deputat PNL Marin 
Almăjanu, Deputat PNL George 
Dumitrică,  
Senator PNL Romeo Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea bisericii. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1397.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Se propune alocarea sumei de  50 mii 
lei pentru Parohia „Sf Ilie”, 
municipiul Roşiorii de Vede, jud 
Teleorman 
 
Autori: Deputat PNL Marin 
Almăjanu, Deputat PNL George 
Dumitrică,  
Senator PNL Romeo Nicoară, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea bisericii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1398.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
500 mii lei pentru reabilitare biserică 
din comuna Bucov, jud Prahova 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
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cultelor  
 

Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu, 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1399.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1000 mii RON de către Secretariatul 
General al Guvernului pentru 
următorul obiectiv de investiţii:  
Construirea unui sediu nou al 
Episcopiei Sălajului. 
 
Autor:  
deputat PNL: Mirel Taloş 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

In anul 2008 a fost înfiinţată 
Episcopia Ortodoxă a Sălajului, 
prin separarea vechii Episcopii a 
Oradiei, Bihorului si Sălajului. 
Noua instituţie, care are în pregatire 
nenumarate proiecte spirituale, 
culturale şi sociale, nu dispune de 
sediu, fiind în acest moment 
gazduită în chirie de către Consiliul 
Judeţean. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1400.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
100 mii lei pentru reabilitarea 
Bisericii Ortodoxe “Buna Vestire” 
din comuna Apoldu de Jos, judeţul 
Sibiu. 
 
Autor:  
deputat PNL Mircea Cazan 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1401.  Anexa 3/13/02 Din suma prevăzută se alocă suma de Această sumă este necesară pentru Se propune respingerea 
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Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli  
 
Art. 12 – Susţinerea cultelor 

350 mii lei pentru realizarea picturii 
Bisericii “Sfânta Treime”, în tehnică 
“Fresca”, din oraşul Cisnădie, 
Judeţul Sibiu. 
 
Autor:  
deputat PNL Mircea Cazan 
 

realizarea proiectului de investiţii. 
 

amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1402.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 850 mii lei pentru restaurare 
Biserica Ortodoxă Sf. Nicolae 
Ribiţa, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
 

Continuare obiectiv de investiţii; 
evitarea degradării lucrării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1403.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 

Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 

cultelor 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 200 mii lei 

pentru  consolidare şi reparaţii 
capitale Biserica sat Gaita, în 

comuna Facaeni, judeţul Ialomiţa.

Autori: 
deputat PNL Cristina Ancuţa 

Pocora

Pentru evitarea degradării 
bisericii.

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
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aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1404.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului – 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

Din suma prevăzută se alocă suma 
de  200 mii lei pentru construire 
Biserică Ortodoxă Iernut. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian Minodor 
 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1405.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Capitolul 6701, Grupa/Titlul 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli 
art. 12 – Susţinerea cultelor 

Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Capitolul 6701, Grupa/Titlul 59, 
Titlul X – Alte cheltuieli, art. 12 – 
Susţinerea cultelor 
 
Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 200 mii lei pentru  
finanţarea obiectivului “Continuare 
lucrări reparaţii – Biserica Sf. 
Apostoli Petru şi Pavel”,  mun. 
Călăraşi, jud. Călăraşi 
 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Obiectiv în continuare/Fondul de 
rezervă  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1406.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Capitolul 6701, Grupa/Titlul 59, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 

Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Capitolul 6701, Grupa/Titlul 59, art. 
12 – Susţinerea cultelor 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
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Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 500 mii lei pentru  
“Reabilitare biserică ortodoxă, sat 
Delureni”, com. Urmeniş, jud. 
Bistriţa-Năsăud 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1407.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Capitolul 6701, Grupa/Titlul 59, 
art. 12 – Susţinerea cultelor 

Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului 
Capitolul 6701, Grupa/Titlul 59, art. 
12 – Susţinerea cultelor 
 
Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 50 mii lei pentru  
“Reabilitare biserică ortodoxă, Sf. 
Nicolae” sat Răzoare, com. Miheşu 
de Câmpie, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1408.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Protoieria Caracal, 
jud Olt 
 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare 
ale sediului administrativ.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 197 -

financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1409.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia „Sf. 
Nicolae”, Caracal jud Olt 
 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1410.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia „Sf. 
Martiri Brâncoveni” - Garnizoana 
Caracal, UM 01256, jud Olt 
 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1411.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia „Sf. 
Vasile” 
Izvorul Tamăduirii, Sf Ilie, Caracal 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1412.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru „Toţi Sfinţii” 
Caracal, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1413.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia 
„Adormirea Maicii Domnului” , 
(Catedrala) Caracal, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1414.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru „Sf. Dr. Fără de 
Arginţi Cosma şi Damian” - Spital  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1415.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru „Sf. Apostoli Petru 
şi Pavel”, „Sf. Gheorghe” Caracal 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1416.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia „Sf. 
Treime” Caracal, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1417.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru „Buna-Vestire” 
Caracal, jud Olt 
Str. Elena Doamna nr.2 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1418.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia „Intrarea 
Maicii Domnului în Biserică” 
Caracal 
Str. M. Viteazu nr.3, jud Olt 
 Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1419.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia „Sf. Ioan 
Botezătorul” Caracal 
Str. Ghe. Doja nr.2 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1420.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia 
 „Sf. Nicolae’’ comuna Bîrza  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1421.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Mărgheni  
„Sf. Gheorghe” Brâncoveni 
Sat Mărgheni, jud Olt 
 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1422.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia 
Brâncoveni „Sf. Nicolae”, 
Brâncoveni 
Sat Brâncoveni jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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Grupurile Parlamentare PNL reunite cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1423.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Cezieni  
„Sf. Dumitru”  
„Sf. Arhid. Ştefan” , Cezieni jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1424.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Văleni 
Brâncoveni , „Sf. Gheorghe” si „Sf. 
Dumitru, Brâncoveni, Sat Văleni, jud 
Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1425.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Bondrea 
 „Sf. Nicolae, Cezieni 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

sat Bondrea jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1426.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Corlăteşti  
Parohia „Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavriil”, Cezieni 
Sat Corlăteşti jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1427.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Buta Parohia 
“Adormirea Maicii Domnului” , 
Crâmpoia, Sat Buta jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 204 -

1428.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Crâmpoia  
“Sf. Nicolae” 
„Sf. Gheorghe, Crâmpoia jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1429.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Dăneasa 
 „Sf. Împăraţi Constantin şi 
Elena”„Cuv. Parascheva” Com. 
Dăneasa, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1430.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Zănoaga 
„Intrarea Maicii Domnului în 
Biserică”, Dăneasa, Sat Pestra , jud 
Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1431.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Comanca  
„Sf. Nicolae” Deveselu 
Sat Comanca , jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1432.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Deveselu  
„Sf. Nicolae” Deveselu 
, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1433.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Reşca 
 „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”,”Sf. 
Nicolae”, Dobrosloveni 
Sat Reşca jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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Grupurile Parlamentare PNL reunite cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1434.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Frăsinetu 
de Pădure  
„Sf. Nicolae”, Dobrosloveni 
Sat Frasinetu jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1435.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Roşieni  
„Sf. Nicolae”, Com. Dobrun 
Sat Roşieni jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1436.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Dobrun 
 „Sf. Nicolae”, Com. Dobrun 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Sat Dobrun jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1437.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Potopin  
„Sf. Grigorie Decapolitul”, 
Dobrosloveni 
Sat Potopin jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1438.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia 
Dobrosloveni „Sf. Nicolae, 
Dobrosloveni jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1439.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru „Parohia Peretu 
 „Cuv. Parascheva”, Drăgăneşti 
Str. Speranţei nr.1, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1440.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia 
Drăgăneştii de Sus „Sf. Arhangheli 
Mihail şi Gavriil”, Drăgăneşti 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1441.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia 
Drăgăneştii de Jos „Adormirea 
Maicii Domnului”, Drăgăneşti, Str. 
Oltului nr.35, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1442.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Comanii 
de Sus „Sf. Împăraţi Constantin şi 
Elena”, Drăgăneşti, Comanii de Sus,  
Sat Comani,  jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1443.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru „Sf. Gheorghe” - 
Cimitir, jud Olt 
 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1444.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Comanii 
de Jos „Sf. M. Mc. Gheorghe” şi 
„Cuv. Parascheva”, Drăgăneşti 
Comanii de Jos 
Sat Comani jud Olt 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1445.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Grozăveşti
 „Sf. M. Mc. Gheorghe”, Drăghiceni 
Sat Grozăveşti jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1446.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia 
Drăghiceni „Sf. Nicolae”, Com. 
Drăghiceni, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1447.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Liiceni 
„Adormirea Maicii Domnului”, 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Drăghiceni, Sat Liiceni, jud Olt 
 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1448.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Fălcoiu 
„Sf. Nicolae”  , Com. Fălcoiu,  jud 
Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1449.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Cioroiaşu 
Crîng „Sf. Împăraţi Constantin şi 
Elena”, Fălcoiu 
Sat Cioroiu jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1450.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Cioroiu 
 „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”, 
Fălcoiu 
Sat Cioroiu jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1451.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Hotărani 
 „Sf. Voievozi”  Fărcaşele 
Sat Hotărani, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1452.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Fărcaşele 
de Sus „Sf. Nicolae”, Fărcaşele Sat 
Fărcaşele de Sus, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1453.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Fărcaşu de 
Jos „Sf. Nicolae”, Fărcaşele 
Sat Fărcaşele de Jos, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1454.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Ghimpaţi 
 „Sf. Nicolae”, Fărcaşele 
Sat Ghimpaţi jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1455.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Parohia 
Oltişoru  „ Sf. Dumitru” Găneasa 
Sat Oltişoru , jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1456.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia 
Ghimpeţeni „Sf. Ioan Botezătorul”, 
Ghimpeţeni jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1457.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Bălăneşti  
“Sf. Împăraţi”, Mărunţei 
Sat Bălăneşti jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1458.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Filia „Sf. Apostol 
Andrei” -Malu Roşu, jud Olt 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1459.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Mihăeştii 
de Sus „Adormirea Maicii 
Domnului”  , jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1460.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Mihăeştii 
de Jos „Sf. Nicolae”  , jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1461.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Mărunţei 
“Cuv. Parascheva”, „Sf. Ioan 
Botezătorul”, Sat Gâldae, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1462.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Viişoara 
“Adormirea Maicii Domnului”, Sat 
Viişoara jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1463.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Tituleşti  
„Sf. M. Mc. Gheorghe”  
Sf Nicolae, jud Olt 
 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1464.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Tomeni 
Ostrov „Sf. Nicolae”, Osica de Sus, 
sat Tomeni, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1465.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei Parohia Osica de Sus I 
„Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”, 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1466.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Osica de 
Sus II „Sf. Mc. Gheorghe”  , jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1467.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Greci  
„Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” , 
Osica de Sus, Sat Greci , jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1468.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Osica de 
Jos „Sf. Nicolae”, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1469.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Olari I  
„Sf. Nicolae”, Pîrşcoveni 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Sat Olari jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1470.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Olari sat 
Butoiu„Naşterea Maicii Domnului”   
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1471.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Pîrşcoveni 
„Sf. Nicolae”, Pîrşcoveni 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1472.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Piatra Olt 
I 
 „Sf. Ioan Botezătorul”, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1473.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Piatra Olt-
Gară „Adormirea Maicii Domnului”, 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1474.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia  Enoşeşti  
„Sf. Ilie”, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1475.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Criva 
 „Sf. Nicolae”, Piatra Olt 
Sat Criva de Sus jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1476.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Filia Criva de Jos 
 „Adormirea Maicii Domnului”, 
Piatra Olt, Sat Criva de Jos jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1477.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Piatra Sat 
„Sf. Dumitru” Piatra Olt, Str. 
Bisericii nr.11, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1478.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Călineşti  
„Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” 
Radomireşti, Sat Călineşti, 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1479.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Radomireşti „Adormirea Maicii 
Domnului” 
 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1480.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Crăciunei 
 „Sf. Treime”  si Sf Arhangheli 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1481.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Poiana 
 „Sf. Dimitrie” 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1482.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Redea de 
Răsărit „Sf. Ioan Botezătorul”, 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1483.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Redea 
Apus I „Sf. Voievozi” 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1484.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Redea 
Apus II „Intrarea Maicii Domnului în 
Biserică” 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1485.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Redişoara 
 „Sf. Gheorghe”,  
Com Redea, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1486.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Valea 
Soarelui 
„Nasterea Maicii Domnului” 
Com Redea, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1487.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Rotunda I 
„Izvorul Tămăduirii” Com. Rotunda 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1488.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Rotunda 
II  
„Sf. Dimitrie” 
Com. Rotunda jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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Grupurile Parlamentare PNL reunite cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1489.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Rotunda 
III  
„Izvorul Tămăduirii”Com. Rotunda 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1490.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Frumoasa 
I „Duminica Tuturor Sfinţilor”  Sat 
Seaca 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1491.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Frumoasa 
II „Duminica Tuturor Sfinţilor”  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 227 -

cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Seaca 
Sat Seaca (capelă), jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1492.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru,  Parohia Creţeşti  
„Sf. Voievozi”, Sprâncenata  
Sat Bîrseştii de Sus , jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1493.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Sprâncenata „Înălţarea Domnului” 
Sprâncenata  
Sat Gâlmee 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1494.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Viespeşti  
„Naşterea Maicii Domnului” 
Sprâncenata  
Sat Viespeşti jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1495.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Stoeneşti 
 „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” 
Com. Stoeneşti 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1496.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Stoicăneşti I „Sf. Împăraţi Constantin 
şi Elena” 
Stoicăneşti jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1497.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, , Parohia 
Stoicăneşti II „Sf. Împăraţi 
Constantin şi Elena” 
Stoicăneşti , jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1498.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Şopîrliţa 
 „Sf. Treime”, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1499.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Stoborăşti 
„Sf. Nicolae” 
Tufeni 
Sat Stoborăşti jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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Grupurile Parlamentare PNL reunite cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1500.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Tufeni 
Deal “Sf. Împ. Constantin şi Elena” 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1501.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Tufeni 
Vale “Sf. Împ. Constantin şi Elena”, 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1502.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Văleni I  
„Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”   

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1503.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Văleni II  
„Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”   
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1504.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Popeşti  
„Sf. Nicolae” Văleni 
Sat Popeşti 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1505.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Tirişneag  
„ Sf. Dimitrie” Văleni, Sat Tirişneag 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1506.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Mărgăriteşti „Sf. Voievozi” 
Voineasa 
Sat Mărgăriteşti 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1507.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Blaj 
Voineasa „Sf. Dumitru”  Voineasa 
Sat Blaj 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1508.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia  „Sf. 
Dumitru” Voineasa Mică Voineasa, 
Sat Voineasa Mică, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1509.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Rusăneşti, Voineasa 
 „Sf. Dumitru” Voineasa 
Sat Rusăneşti Voineasa  
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1510.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
100 mii lei pentru, Filia „Sf. 
Dumitru” –   Sat Rusăneşti Voineasa  
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1511.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru,  
Parohia Racoviţa  
„Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” - 
Voineasa 
Sat Racoviţa 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1512.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Mânăstirea Sf. 
Cruce 
Naşterea Sf. Ioan Botezătorul, 
Înălţarea Sf. Cruci Studina, Sat 
Studiniţa 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1513.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Protoieria Corabia 
Str.Trecerea Dunarii nr. 29 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare 
şi modernizare ale sediului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

administrativ.  
 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1514.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Celeiu  
“Sf. Nicolae” Corabia Cartier Celeiu 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1515.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Corabia 
Veche  “Sf. Spiridon”,   Oraş 
Corabia Cartier Corabia Veche Str. 
Traian,nr. 54, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1516.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia “Sf. 
Dumitru” Daşova Corabia 
Str. Dumitru Buzdun, nr. 64 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1517.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia “Sf. Ioan 
Botezătorul” , oraş Corabia, Str. 
Nicolae Titulescu, nr.84, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1518.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia “Sf. 
Treime” Catedrală Corabia 
Str. 1Mai, nr. 4 jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1519.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Tudor 
Vladimirescu “Sf. Dumitru”  
Corabia 
Cartier. Tudor Vladimirescu 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1520.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Siliştioara  
“ Sf. Nicolae”, Corabia Cartier 
Siliştioara 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1521.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
“Adormirea Maicii Domnului”  
Corabia cart Vârtopu jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1522.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Băbiciu I 
“Sf. Dumitru” Com  Băbiciu,   
Sat Băbiciu jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1523.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Băbiciu 
II “Sf. Voievozi” Com. Băbiciu 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1524.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Brastavăţu  “Sf. Nicolae”  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Com. Brastavăţu Sat Brastavăţu 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1525.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filie Gara Visina, 
Ad.,M. Domnului Com Brastavăţu 
Sat Gară Vişina, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1526.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Cruşovu  
“Sf. Nicolae” Com.Brastavăţu 
Sat Cruşovu jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1527.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Bucinişu 
I  “Adormirea Maicii Domnului”  
 Com. Bucinişu 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1528.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Bucinişu 
II 
 “Sf. Ioan Botezătorul”  Com. 
Bucinişu Sat Bucinişu Mic, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1529.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Bucinişu 
III “Adormirea Maicii Domnului”   
Com.  Bucinişu jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1530.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Cilieni  
“Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”  
Biserica nouă Com. Cilieni  
Sat Cilieni jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1531.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Gura-
Padinii ,,Sf Dumitru” Com. Gura 
Padinii, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1532.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  
Giuvărăşti “Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavriil” Com.Giuvărăşti 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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Grupurile Parlamentare PNL reunite cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1533.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filie “Sf. 
Nicolae” Com. Giuvarasti va fi 
mânăstire 
Com Giuvarasti , jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1534.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Gîrcov  
 “Sf Nicolae” Com. Gîrcov, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1535.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Ursa  
“Sf. M. Mucenic Gheorghe” ,  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

 Com.Gîrcov,   Sat Ursa jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1536.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Slăveni  
“Adormirea Maicii Domnului”  
Com Gostavăţu Sat Slaveni 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1537.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Gostavăţu 
I “Sf. Nicolae” ,  Com. Gostavăţu, 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1538.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  
Gostavăţu II “Sf. Nicolae”   
 Com. Gostavăţu Sat Brezuica 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1539.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  
Plăviceanca “Adormirea Maicii 
Domnului”  Com. Grădinile,  Sat 
Plăviceanca jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1540.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Grădinile  
 “Sf. Nicolae” Com. Grădinile, 
Sat Grădinile jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1541.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  
Grojdibodu I “Sf. Apostoli Petru şi 
Pavel” Com. Grojdibodu, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1542.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Spital 
 “Sf Vasile”  Oraş Corabia  
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1543.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  
Grojdibodu  II “Sf. Grigore 
Decapolitul”, “Sf. Haralambie” 
Com.Grojdibodu Sat Hotaru 
jud Olt 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1544.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia “ Potelu 
Adormirea Maicii Domnului” , Com. 
Ianca Sat Potelu jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1545.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Ianca I 
 “Sf. Ioan Botezătorul”  
Com.  Ianca jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1546.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Ianca 
Nouă ” Sf Ioan Botezatorul” , Com. 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Stefan cel mare Sat Ianca Noua , jud 
Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1547.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Izbiceni  
“Sf. Nicolae” Com. Izbiceni 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1548.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Cîmpu 
Părului “Sf. Împăraţi Constantin şi 
Elena”  Com. Obârşia 
 Sat Cîmpu Părului jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1549.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Coteni 
” Izvorul Tămăduirii” Com.  Obârşia 
Sat Coteni jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1550.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Obârşia 
Nouă “Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavriil”  Com. Obârşia Sat Obârşia 
Noua jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1551.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Tabon 
 “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” 
Com. Obârşia Sat Tabonu, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1552.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Obârşia 
Veche  “Adormirea Maicii 
Domnului” Com. Obârşia, Sat 
Obârşia Veche 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1553.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Orlea I  
 “Sf. Nicolae” Com.  Orlea, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1554.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Orlea II 
 “Sf. Ioan Botezătorul” 
Com. Orlea  jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1555.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Rusăneşti  
“Adormirea Maicii Domnului”  
Com. Rusăneşti, Sat Rusăneşti jud 
Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1556.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Jieni  
 “Sf. Ioan Botezătorul” 
 Rusăneşti Sat Jieni jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1557.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  
Scărişoara “Sf. Nicolae”,  Com. 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Scărişoara Sat Scărişoara, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1558.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Plăviceni 
“Sf. Dumitru”  
 Scărişoara Sat Plaviceni 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1559.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Frunzaru 
“Adormirea Maicii Domnului” Com.  
Sprâncenata,  Sat Frunzaru jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1560.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filie Uria nu este 
sfinţită, Va avea hramul Sf. 
Gheorghe 
Com.  Sprâncenata Sat Uria, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1561.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Studina  
“Adormirea Maicii Domnului”   
Com. Studina Sat studina 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1562.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Studiniţa 
“Sf. Ioan Botezătorul” , Com. 
Studina Sat Studiniţa, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1563.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Ştefan cel 
Mare  “Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavriil” Com. Ştefan cel Mare, jud 
Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1564.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Doanca  
“Sf. Dumitru” Tia Mare Sat Doanca 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1565.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Potlogeni 
“Sf. Nicolae”  Tia Mare 
 Sat Potlogeni jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1566.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Tia Mare 
“Sf. Mucenic Haralambie” Cuv. 
Parascheva Com. Tia Mare 
Sat Tia Mare jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1567.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Traian  
“Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”  
Com.  Traian Sat Traian , jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1568.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Urzica I 
“Sf. Ioan Botezătorul” Com. Urzica 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1569.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Urzica II  
“Adormirea Maicii Domnului”  
 Urzica Sat Urzica jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1570.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Stăvaru  
“Sf. M. Mucenic Dimitrie”  
 Urzica Sat Stăvaru jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1571.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  
Vădăstriţa “Intrarea Maicii 
Domnului în Biserică” Com. 
Vădăstriţa, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1572.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Vădăstriţa I  “Intrarea Maicii 
Domnului în Biserică”  
 Com. Vădăstriţa, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1573.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Vădastra  
“Sf. M. Mucenic Dimitrie”   
Com. Vădastra Sat Vădastra 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1574.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Vişina 
Veche “Buna-Vestire” Com. Vişina 
Sat Vişina Veche , jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1575.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Vişina 
Nouă  “Adormirea Maicii 
Domnului”, Com. Vişina Nouă Sat 
Vişina Nouă, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1576.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Vlădila 
Nouă “Adormirea Maicii Domnului” 
Vladila II Com. Vlădila Sat Vlădila 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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Grupurile Parlamentare PNL reunite cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1577.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Vlădila I 
“Sf. Nicolae”  Com. Vlădila,  Sat 
Vlădila jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1578.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru,  Protoieria Slatina 
I Slatina Str. Lipscani, nr.26, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare 
ale sediului administrativ. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1579.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Mânăstirea 
Clocociov ,,Sfinţii Arhangheli Mihail 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

şi Gavriil” ‚,Naştera Maicii 
Domnului”   
Slatina Str. Mănăstirii, nr. 3,  
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1580.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Mânăstirea 
Brâncoveni “Ad. M. Domnului” 
Comuna Brâncoveni jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1581.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Mânăstirea Călui  
Ad M. Domnului 
Biserica nouă Comuna Călui, sat 
Gura Călui jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1582.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Mânăstirea 
Măineşti “Acoperământul Maicii 
Domnului”    
Balş Str. Sat Mâineşti, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1583.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Mânăstirea 
Strehareţi “Adormirea Maicii 
Domnului” Slatina 
Str. Strehareţi nr. 154 jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1584.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia “Înălţarea 
Domnului”, Slatina Str. Ecaterina 
Teodoroiu, Nr.6 jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1585.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Slatina  
Str. 1 Decembrie 1918 jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1586.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
“Pogorârea Sf. Duh”, „Naşterea 
Maicii Domnului” 
Slatina Str. Caloianca, nr.57, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1587.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia “Sf. Trei 
Ierarhi”Slatina 
B-dl. A.I.Cuza jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1588.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia „Sf. 
Nicolae Clocociov” Slatina , Str. Sf. 
Nicolae, nr.11 jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1589.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia „Sf. 
Nicolae Coastă” Slatina, Str. Al. 
Varipatti, nr.2 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1590.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Paraclisul 
Episcopal „Sf. Treime”, Slatina Str. 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Grădiniţei, nr.2, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1591.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  „Sf. 
Ştefan” Slatina, Str. Plevnei, nr.6 jud 
Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1592.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia “Sf. Mc. 
Mina” Slatina Str. Textilistului, nr.17 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1593.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia “Sf. 
Pantelimon” Slatina,Str. Drăgăneşti, 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1594.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia “Sf. Ioan 
Botezătorul”, „Sf. Arhangheli Mihail 
şi Gavriil” 
Slatina Str. 13 Decem, nr.10     
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1595.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Comunitatea 
Surdo-Muţi “Sf. Grigore Palama” 
Slatina 
Str. Gradinitei, Nr. 2 jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1596.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Bărăştii 
de Vede “Sf. Nicolae” şi „Cuvioasa 
Parascheva” Com. Bărăşti, 
Sat Bărăştii de Vede, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1597.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Brebeni 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Brebeni jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1598.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Brebeni I  
„Buna Vestire”  
Sfinţii Împ.Constantin şi Elena Com. 
Brebeni 
jud Olt 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1599.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Bălteni 
“Adormirea Maicii Domnului” Com. 
Bălteni 
Sat Bălteni jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1600.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Bălteni 
“Cuv. Parascheva” , Bălteni Sat 
Bălteni 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1601.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Boroieşti 
“Sf. Ierarh Nicolae” , Bărăşti Sat 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Boroieşti jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1602.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Veţeni  
„Sf. Nicolae”, „Cuv. 
Parascheva”Bărăşti  
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1603.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Lăzăreşti 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Bărăşti 
Sat  Lăzăreşti jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1604.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Mereni 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Bărăşti 
Sat  Mereni jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1605.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Băidana 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Bărăşti 
Sat  Băidana jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1606.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Richicioara  
„Sf. Dimitrie”, „Cuv. Parascheva” 
Bărăşti , Sat  Richicioara, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1607.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Moţoieşti 
“Sf. Mc. Teodor Tiron si Cuv. 
Parascheva” Bărăşti de Vede 
Sat Moţoiesti jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1608.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Popeşti 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Bărăşti 
Sat Popeşti jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1609.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Coloneştii de Jos “Sf. Arhangheli 
Mihail şi Gavriil”, Coloneşti Sat 
Bărăşti, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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Grupurile Parlamentare PNL reunite cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1610.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Coloneştii de Sus “ Cuv. 
Parascheva”  Coloneşti 
Sat Bărbuleşti jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1611.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Vlaici- 
Chelbeşti „Sf. Nicolae” , Coloneşti 
Sat Chelbeşti, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1612.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Vlaici 
 “Sf. Nicolae”, „Cuv. 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Parascheva”Coloneşti 
Sat Vlaici jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1613.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Maldăr  
“Sf. Nicolae” Coloneşti jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1614.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia  Guieşti 
“Cuv. Parascheva”Coloneşti 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1615.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Bătăreni 
 “Cuv. Parascheva”   
Coloneşti Sat Bătăreni 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1616.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Corbu I  
“Cuv. Parascheva” , Corbu Sat 
Corbu jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1617.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Burduleşti “Sf. Cuv. Parascheva” 
Corbu 
Sat Burduleşti jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1618.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Buzeşti  
“Sf. Nicolae” Corbu, Sat Buzeşti jud 
Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1619.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Ciureşti  
“Sf. Ioan Botezătorul” 
Corbu Sat Ciureşti jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1620.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Milcoveni “Adormirea Maicii 
Domnului” Corbu 
Sat Milcoveni jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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Grupurile Parlamentare PNL reunite cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1621.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Coteana I 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Coteana jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1622.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Coteana 
II “Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” 
Com. Coteana jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1623.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Boba 
 “Cuv. Parascheva” Făgeţelu 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Sat  Boba jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1624.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Făgeţelu 
Deal “Adormirea Maicii Domnului” 
Făgeţelu 
sat Fagetelu jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1625.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Făgeţelu 
vale„Cuv. Parasheva” 
Făgeţelu Sat Făgetelu jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1626.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Chilia 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Făgeţelu  
Sat Chilia, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1627.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia “Sf. 
Nicolae” Făgeţelu Sat Chilia, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1628.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Ciorâca 
“Cuv. Parascheva” , Făgeţelu, Sat 
Ciorâca, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1629.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Icoana  
“Sf. Împăraţi” Icoana 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1630.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Floru   
“Sf. M. Mc. Dimitrie Izvorâtorul de 
Mir”Com. Icoana, Sat Floru, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1631.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Ursoaia 
“Sf. Voievozi Mihail si av”, „Sf. 
Alexie, omul lui dumnezeu” Icoana 
Sat Ursoaia jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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Grupurile Parlamentare PNL reunite cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1632.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Izvoarele  
“Sf. Treime” Com. Izvoarele, Sat 
Izvoarele jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1633.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Alimăneşti 
 “Sf. Nicolae” Izvoarele  
Sat Alimăneşti jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1634.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Nouă  
“Sf. Dimitrie” Schitu, sat Lisa jud 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1635.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Ipoteşti  
“Sf. Nicolae” – Sf Ioan Botezatorul 
Ipoteşti jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1636.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Milcov 
“Sf.Nicolae” Com. Milcov, Sat 
Milcov Vale, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1637.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Milcov-Deal 
“Sf. Dimitrie” Com. Milcov 
Sat Milcov Deal jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1638.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Prooroci  
“Sf. Voievozi” Con. Milcov 
Sat Prooroci Ulmi jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1639.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Bacea 
“Sf. Nicolae” Movileni Sat Bacea, 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1640.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Tâmpeni  
“Sf. Nicolae”Movileni, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1641.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Scorniceşti I (Tătărăi)  “Sf. Împăraţi 
Constantin şi Elena” şi 
“Cuv.Parascheva”, Scorniceşti jud 
Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1642.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Lolea 
 “ Sf. Nicolae” Scorniceşti, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1643.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Scorniceşti II “Adormirea Maicii 
Domnului”  
Scorniceşti Sat Piscani, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1644.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia SeMeA  
“Cuv. Parascheva” , Scorniceşti, jud 
Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1645.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Braniştea 
“Adormirea Maicii Domnului” “Cuv. 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Parascheva” Sîrbii - Măgura 
Sat Branişte ,jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1646.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Sârbi “Sf. 
Arhangheli Mihail şi Gavriil” Sârbi – 
Măgura, Sat Sârbi jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1647.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Vităneşti 
“Adormirea Maicii Domnului” (fosta 
Parohia Corbu II) Sârbii – Măgura 
Sat Vităneşti jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1648.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Optaşi  
“Sf. Nicolae” Optaşi – Măgura Sat 
Optaşi, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1649.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Paris  
“Adormirea Maicii Domnului” 
Optaşi – Măgura, Sat Optaşi jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1650.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Jugaru 
„Tuturor Sfinţilor” 
Sf. Nicolae Optaşi – Măgura 
Sat Optaşi fost Jugaru 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1651.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia “Cuv. 
Parascheva”, „Sf. Gheorghe” – Zăvoi 
Optaşi – Măgura jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1652.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Măgura 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Perieţi 
Sat Măgura jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1653.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia “Sf. 
Nicolae” – Mierleştii de Sus 
Perieţi Sat Mierleşti,jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1654.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Perieţi  
“Sf. Dimitrie” Perieţi, Sat Perieţi jud 
Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1655.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Perieţi de 
Sus  “Sf. Nicolae” Com. Perieţi jud 
Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1656.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Fălcoieni  
“Sf. Nicolae” Potcoava, jud Olt 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1657.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
100 mii lei pentru, Parohia 
Găgiuleşti “Cuv.  Parascheva”, 
Potcoava Sat Sineşti, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1658.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Brazdă “Sf. 
Constantin şi Elena”, Potcoava Sat 
Sineşti, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1659.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Meşineşti 
“Cuv. Parascheva”, Potcoava Sat 
Meşineşti, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1660.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Trufineşti 
“Sf. M. Mc.Dimitrie” , Sf Cuv. 
Parascheva, Potcoava Sat Trufineşti 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1661.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Potcoava  
“Sf. Dimitrie şi Sf. Voievozi” , 
Potcoava Mijlocu, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1662.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Valea 
Merilor “Adormirea Maicii 
Domnului” Potcoava 
Sat Valea Merilor jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1663.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Greci  
“Sf. Ierarh Nicolae”  
Schitu Sat Greci jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1664.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Schitu 
Greci “Sf. Arhangheli”, Schitu Sat 
Greci , jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1665.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Moşteni  
“Sf. Ioan Botezătorul”  
Schitu Sat Moşteni 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1666.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Bălţaţi  
“Sf. Ilie” Scorniceşti Sat Bălţaţi jud 
Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1667.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia “Adormirea 
Maicii Domnului” – Slobozia, 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Scorniceşti , Sat Slobozia 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1668.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia “Intrarea în 
Bis. A Maicii Domnului” – Popeşti 
Scorniceşti Sat Popeşti jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1669.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Bircii 
 “Sf. Ierarh Nicolae” Scorniceşti, Sat 
Bircii jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1670.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Mihăileşti 
- Mărgineni “Cuv.  Parascheva”   
Scorniceşti , Sat Mihăileşti, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1671.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia “Sf. 
Arhangheli Mihail şi Gavriil” – 
Mărgineni , Scorniceşti, Sat 
Mărgineni jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1672.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Negreni I  
“Sf. Ierarh Nicolae”  
Scorniceşti Sat Negreni 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1673.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Negreni 
II “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” 
Scorniceşti, Sat Negreni jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1674.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
100 mii lei pentru, Parohia Chiţeasca 
 “Sf. Dimitrie” Scorniceşti 
Sat Chiţeasca jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1675.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Slătioara 
I “Sf. Treime” Slătioara 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1676.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Slătioara 
II “Sf. Arhangheli” , Slătioara jud 
Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1677.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Aluniş 
“Adormirea Maicii Domnului”  
Spineni 
Sat Alunişu jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1678.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Optăşani  
“Cuv. Parascheva” Spineni Sat 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Optăşani 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1679.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Alunişul de 
Jos- Cătănoi , “Cuv. 
Parascheva”Spineni  
Sat Cătănoi , jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1680.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia   “Sf. 
Nicolae”, Spineni Sat Profa jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1681.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Spineni - 
Davideşti “Duminica Tuturor 
Sfinţilor” Spineni Sat Davideşti jud 
Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1682.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Davideşti 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Spineni jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1683.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Vineţi 
“Adormirea Maicii Domnului”-
“Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” 
, Spineni Sat Vineţi, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1684.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Clăcaşi- 
Vineti de Vale “Adormirea Maicii 
Domnului” Spineni 
Sat Vineţi jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1685.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Şerbăneştii de Jos “Sf. Ioan 
Botezătorul” „Sf. Împăraţi 
Constantin şi Elena”, Şerbăneşti Sat 
Şerbăneşti, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1686.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Şerbăneştii de Sus  “Adormirea 
Maicii Domnului” Şerbăneşti jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1687.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Teiuş 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Scorniceşti 
Sat Teiuş jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1688.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Rusciori 
“Cuvioasa Parascheva” Scorniceşti 
Sat Rusciori, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1689.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Constantineşti “Adormirea Maicii 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Domnului” , Scorniceşti Sat 
Constantineşti, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1690.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Mogoşeşti “Sf. Dumitru” , “Cuvioasa 
Parascheva” 
Scorniceşti Sat Mogoşeşti 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1691.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Mijloc 
“Adormirea Maicii Domnului”  
Scorniceşti, Sat Mogoşeşti jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1692.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Olteni  
“Sf. Nicolae”  Scorniceşti 
Sat Mogoşeşti jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1693.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Şuica 
“Cuvioasa Parascheva” Scorniceşti 
Sat Şuica, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1694.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Şuica de Jos 
“Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului”  Scorniceşti 
Sat Şuica jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1695.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Jitaru  
“Naşterea Maicii Domnului” 
Scorniceşti Sat Jitaru, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1696.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Călugări  
„Sf. Ioan Botezătorul” 
“Cuv. Parascheva”, Tătuleşti 
Sat Măgura jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1697.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia  Bărbălăi 
“Sf. Nicolae”, “Cuv. Parascheva” 
Tătuleşti 
Sat Bărbălăi jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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Grupurile Parlamentare PNL reunite cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1698.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Tătuleşti 
de Sus Cuv. Parascheva“ , Tătuleşti, 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1699.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Dopicea  
“Cuv. Parascheva” , Tătuleşti Sat 
Dopicea, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1700.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Tătuleştii 
de Jos “Sf. Parascheva”  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Tătuleşti jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1701.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia “Sf. 
Voievozi” Tătuleşti 
Sat Tătuleşti jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1702.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Mirceşti  
“Adormirea Maicii Domnului” 
Tătuleşti 
Sat Mirceşti jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1703.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Momaiu 
 “Cuv. Parascheva” Tătuleşti 
Sat Momaiu jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1704.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Topana 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Topana Sat Topana jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1705.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Păcala “Sf. 
Nicolae”  Com. Făgeţelu, sat Topala, 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1706.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Valea 
Ungureni “Cuv. Parascheva”  
Topana Sat Cândeleşti 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1707.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Ungureni 
„Sfintii Arhangheli”, Topana Sat 
Ungureni , jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1708.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Bârca 
 “Cuv.  Parascheva” , Valea Mare Sat 
Bârca, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1709.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Valea Mare  
“Sf. Dimitrie” - Valea Mare 
Sat Valea Mare Nouă 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1710.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Turia 
 “Sf. Dimitrie” Com. Valea Mare Sat 
Turia, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1711.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Zorleasca 
“Adormirea Maicii Domnului” sfintii 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

arhangheli 
Valea Mare jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1712.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Valea 
Mare “Adormirea Maicii Domnului” 
Valea Mare, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1713.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Buiceşti  
“Sf. Nicolae” Priseaca 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1714.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Bărcăneşti I “Adormirea Maicii 
Domnului” Com. Vâlcele jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1715.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Bărcăneşti II “Sf. Voievozi” , Com. 
Vâlcele Sat Bărcăneşti, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1716.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Vâlcele  
“Sf. Ierarh Nicolae” , Vâlcele jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1717.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Protoieria Slatina 
II Slatina Str. Dinu Lipati, nr. 21, jud 
Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare 
ale sediului administrativ.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1718.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia „Sf. 
Gheorghe-Ionaşcu”, Slatina Str. 
Ionaşcu, nr. 62, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1719.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia “Sf. 
Împăraţi-Sopot” , Slatina Str. Piteşti, 
nr.16, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1720.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia “Sf. 
Nicolae”  
 Nicolae Obrocari, Slatina Str. 
Cimitirului, nr.138, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1721.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Sf. Vasile 
Spital “Sf. Vasile” Slatina (în incinta 
Spitalului Judeţean Slatina) Str. N. 
Titulescu, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1722.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Cireaşov 
“Sf. Arhangheli Mihail şi 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Gavriil”Slatina Str. Şcolii, nr.2 
Cartier Cireaşov, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1723.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia “Naşterea 
Maicii Domnului” , Slatina Str. 
Grigore Alexandrescu, Cartier Pîrliţi, 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1724.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Baldovineşti  
„Sf. Nicolae” Com. Baldovineşti jud 
Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1725.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Pietriş 
„Intrarea Maicii Domnului în 
Biserică”Baldovineşti 
Sat Pietriş jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1726.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia  Gubandru 
,,Sf. Ilie’’ Baldovineşti, Sat 
Gubandru jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1727.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia „Sf. 
Împăraţi Constantin şi Elena” Balş 
Str. N. Bălcescu, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1728.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Teiş 
„Cuvioasa Parascheva”  
Balş Cartier. Teiş, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1729.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Sf. 
Dumitru „Sf. Dimitrie” Balş Str. 
Ghe. Vasilescu nr.12, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1730.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Sfinţii 
Apostoli Petru şi Pavel Balş 
(Catedrala) Balş Str. N Bălcescu, nr. 
2, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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Grupurile Parlamentare PNL reunite cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1731.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Corbeni 
Oboga „Adormirea Maicii 
Domnului” Balş Str. Mihai Viteazul 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1732.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia  Oboga de 
Jos ,,Sf. Nicolae” Sat  Oboga de Jos 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1733.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia „Sf. Cuv. 
Parascheva” Balş, Str. Popa Şapcă, 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

nr.30, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1734.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Măineşti 
 ,,Sf. Nicolae” – „Sf. Voievozi” Sat  
Cartier Măineşti jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1735.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Maica 
Domnului „Adormirea Maicii 
Domnului”Balş Cartier Vârtina jud 
Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1736.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Bechet 
„Sf. Treime” Bobiceşti 
Sat Bechet jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1737.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Leoteşti  
„Sf. Dumitrie” Bobiceşti, Sat 
Leoteşti jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1738.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Bobiceşti 
„Cuv. Parascheva” Bobiceşti 
Sat Bobiceşti jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1739.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Chinteşti 
 ,, Sf. Dumitrie” Bobiceşti, Sat 
Chinteşti jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1740.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Călui 
“Sf. Voievozi”Com. Călui 
Sat Călui jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1741.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Beculeşti 
„Înălţarea Domnului” Cîrlogani Sat 
Beculeşti , jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1742.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Cîrlogani 
„Sf. M. Mc. Dimitrie” 
Cîrlogani jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1743.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Cepari 
„Sf. Treime” Cîrlogani , Sat Cepari 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1744.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Albeşti  
“Sf. Nicolae” Cungrea, Sat Albeşti 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1745.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Mieşti 
„Adormirea Maicii Domnului” 
 Cungrea Sat Mieşti, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1746.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Ibăneşti 
“Cuvioasa Parascheva”, Cungrea Sat 
Ibăneşti, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 320 -

1747.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia  Oteştii 
de Jos  
“Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” 
Cungrea Sat Oteştii de Jos jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1748.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Oteştii de 
Sus “Adormirea Maicii Domnului” 
Cungrea Sat Oteştii de Sus jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1749.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Spătaru  
“Adormirea Maicii Domnului” 
Cungrea 
Sat  Spătaru jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1750.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Mierliceşti  
“Sf. M. Mc. Dumitrie” Leleasca Sat 
Mierliceşti, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1751.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Urluiasca 
“Sf. Nicolae” Cungrea Sat  Urluiasca 
jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1752.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Valea 
Secii  
“Sf. Ie. Nicolae” Poboru 
Sat Albesti jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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Grupurile Parlamentare PNL reunite cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1753.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru,  
Parohia Curtişoara “Sf. Dumitru”  
Curtişoara , jud Olt Autori: Deputat 
PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1754.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Dobrotinet 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Curtişoara, Sat Dobrotinet, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1755.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia 
Mânăstirea Albă “Naşterea Maicii 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Domnului”, “Sf. Ilie”   
Curtişoara Sat Proaspeţi, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1756.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru,  Parohia Câmpu 
Mare “Cuvioasa Parascheva” 
Dobroteasa Sat Câmpu Mare, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1757.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Filia Murgeşti “Sf. 
Voievozi”  Dobroteasa Sat  
Murgeşti, jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1758.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru,  
Capela Naşterea Maicii Domnului 
Dobroteasa Sat  Câmpu Mare, jud 
Olt Autori: Deputat PNL Gigel 
Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1759.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia 
Dobroteasa  “Cuvioasa Parascheva” 
Com. Dobroteasa, jud Olt 
Sat Dobroteasa, jud Olt Autori: 
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1760.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Filia Doneşti 
“Adormirea Maicii Domnului”  
Com. Vitom..Sat  Doneşti, jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1761.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru,  
Parohia Piscu “Sf. Dimitrie”  
Dobreţu Sat  Piscu Autori: Deputat 
PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1762.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Curtişoara  
Dobreţu “Sf. Voievozi” Dobreţu  Sat 
Curtişoara , jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1763.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru,  
Parohia Dranovăţu „Sf. Nicolae”  
Găneasa Sat Dranovăţu, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1764.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Grădiştea 
„Sf. Dimitrie”  Găneasa Sat 
Grădiştea, jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1765.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Izvoru 
„Cuv. Parascheva”, „Cuv. Grigorie 
Decapolitul” Găneasa Sat Izvoru, jud 
Olt Autori: Deputat PNL Gigel 
Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1766.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Găneasa  
„Sf. Dumitru” Găneasa, jud Olt  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1767.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia 
Gănesuica „Sf. Nicolae” Gănesa Sat 
Gănesuica Autori: Deputat PNL 
Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1768.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Găvăneşti 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Găvăneşti , jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1769.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Băleasa 
„Sf. Apostoli Petru şi Pavel” 
Găvăneşti Sat Băleasa, jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1770.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru,  
Parohia Broşteni “Sf. Ierarh Nicolae” 
Găvăneşti Sat  Broşteni, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1771.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Strejeşti I 
„Sf. Gheorghe” Grădinari, jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1772.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Petculeşti 
„Sf. Dumitru” Grădinari Sat 
Petculeşti, jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1773.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Iancu 
Jianu I “Cuvioasa Parascheva” Iancu 
Jianu, jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1774.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Iancu 
Jianu II 
 “Sf. Dumitru” Iancu Jianu II, 
Cimegeana, jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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Grupurile Parlamentare PNL reunite cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1775.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Dobriceni 
“Cuvioasa Parascheva”Iancu Jianu 
Sat  Veliceni, jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1776.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru,  
Filia Preoteşti “sf. Ioan Botezătorul”  
Iancu Jianu Sat  Preoteşti, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1777.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Leleasca  
“Sf. Ioan Botezătorul”  Leleasca 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli Sat Toneşti, jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1778.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Păroşi 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Leleasca Sat. Păroşi, jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1779.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru,  
Filie Ştefăneşti „Ad. M. Domnului” 
Leleasca Sat. Păroşi, jud Olt Autori: 
Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1780.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Urşi 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Leleasca 
Sat Urşi, jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1781.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Filia Afumaţi 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Leleasca 
Sat Afumaţi, jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1782.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia 
Morunglav   
„Sf. Treime” Morunglav, Sat 
Morunglav, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1783.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Moruneşti 
„Cuvioasa Parascheva” Morunglav 
Sat Moruneşti, jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1784.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Filia Bărăşti „Sf. 
Nicolae”, Morunglav Sat Bărăşti, jud 
Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1785.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Filia Poiana Mare 
„Cuvioasa Parascheva” Morunglav 
Sat Poiana Mare, jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 334 -

cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1786.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia Ghioşani  
„ Sf. Dumitru Morunglav, Sat 
Ghioşani, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1787.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Oboga 
“Sf. Dumitru” , Oboga, jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1788.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Filia Oboga de Sus 
“Sf. Nicolae”  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite  

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1789.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Parohia Oporelu “Adormirea Maicii 
Domnului” - “Sf. Arhangheli Mihail 
şi Gavriil” Oporelu , jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1790.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Rădeşti 
“Sf. Trei Ierarhi” Oporelu Sat 
Rădeşti, jud Olt Autori: Deputat PNL 
Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1791.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Beria 
 “Sf. Împăraţi”  şi „Sf. Ioan”  
Oporelu Sat Beria, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1792.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Filia Corbu, “Sf 
Nicolae” şi Sf. Maria Mică” Teslui 
Sat Corbu, jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1793.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Pleşoiu 
„Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”  
Pleşoiu Sat Pleşoiu, jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1794.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Arceşti 
„Sf. Nicolae” , Pleşoiu Sat Arceşti, 
jud Olt Autori: Deputat PNL Gigel 
Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1795.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Cocorăşti 
„Sf. Nicolae” , Pleşoiu Sat Cocorăşti 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1796.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Bistriţa 
Nouă 
“Sf. Grigorie Decapolitul” 
Piatra Olt Sat. Bistriţa Nouă, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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Grupurile Parlamentare PNL reunite cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1797.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Doba I 
„Bunavestire” Pleşoiu Sat Doba, jud 
Olt Autori: Deputat PNL Gigel 
Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1798.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Doba II 
„Intrarea Maicii Domnului în 
Biserică”Pleşoiu, Sat Doba, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1799.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Cornăţel 
“Sf. Arhangheli” Poboru Sat 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli Cornăţel Vale , jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1800.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Filia Seaca 
Muşeteşti “Adormirea Maicii 
Domnului” Poboru 
Sat Seaca, jud Olt 
 Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1801.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Creţi „Sf. 
Nicolae”„Sf.Ap.Andrei”„Sf. Ilie” 
Poboru Sat Creţi, jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1802.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Poboru I 
“Sf. Treime” Poboru, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1803.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Priseaca 
“Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” 
Priseaca, jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1804.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Poboru II 
“Sf. Dimitrie”, “Sf. Arhangheli” 
Poboru, jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1805.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru,  
Parohia Sâmbureşti “Adormirea 
Maicii Domnului” Com. Sâmbureşti, 
jud Olt Autori: Deputat PNL Gigel 
Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1806.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Filia Stănuleasa 
“Sf. Dumitru” Sâmbureşti Sat 
Stănuleasa, jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1807.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Parohia Colibaşi 
„Adormirea Maicii Domnului” 
 şi„Sf.Arhangheli Mihail şi Gavril”   
Strejeşti, Sat. Colibaşi , jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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Grupurile Parlamentare PNL reunite cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1808.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Mamura 
„Sf. Apostoli Petru şi Pavel” Şi 
Sf.M.Mc.Dimitrie Izvorâtorul de 
Mir” Strejeşti Sat Mamura, jud Olt 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1809.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Strejeştii 
de Sus  „Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavril”  
Strejeşti Sat Strejeştii de Sus, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1810.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Strejeştii 
de Jos II „Sf. Treime” Strejeşti Sat 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli Strejeştii  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1811.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Cherleşti 
“Sf.Ierarh Nicolae”, „Sf. Muceniţă 
Filofteia” Teslui Sat Cherleşti, jud 
Olt Autori: Deputat PNL Gigel 
Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1812.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Comăniţa 
“Sf. Nicolae” Teslui Sat Comăniţa, 
jud Olt Autori: Deputat PNL Gigel 
Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1813.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Filia Schitu  
Deleni 
 Sf. Treime” Teslui Sat Comăniţa, 
jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1814.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Deleni 
“Sf. Voievozi Mihail şi Gavriil” 
Teslui Sat Deleni, jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1815.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Teslui 
“Cuvioasa Parascheva” Teslui, jud 
Olt Autori: Deputat PNL Gigel 
Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1816.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Săltăneşti 
“Sf. Dimitrie”  Com. Priseaca, jud 
Olt Autori: Deputat PNL Gigel 
Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1817.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

 Din suma prevăzută se alocă suma 
de  100 mii lei pentru Flia „Sf. 
Arhangheli            
Mihail şi Gavril” şi„Sf. Ilie” 
Com. Priseaca, jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1818.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Parohia Cucuieţi “Sf. Nicolae”-   
Verguleasa Sat Cucuieţi, jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1819.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Dumitreşti 
“Adormirea Maicii Domnului” şi 
„Sf. Împ. Constantin şi Elena” 
Verguleasa Sat Dumitreşti, jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1820.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Poganu 
“Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului”-capela Sf. Cuvioasa 
Parascheva – Verguleasa Sat Poganu, 
jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1821.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia 
Verguleasa  “Sf. Împăraţi”, Com. 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli Verguleasa, jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1822.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Dejeşti 
“Sf. Arhangheli” Com. Vitomireşti, 
Sat. Dejeşti. , jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1823.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Trepteni 
“Sf. Arhangheli” Vitomireşti, Sat 
Trept, jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1824.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia 
Vitomireşti “Cuvioasa 
Parascheva”Com. Vitomireşti  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1825.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru, Filia „Sf. Treime” 
– Stănuleasa Vitomireşti Sat  
Stănuleasa, jud Olt Autori: Deputat 
PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1826.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia 
Vitomireşti I 
 “Sf. Dumitru”  Vitomireşti, Sat 
Bulimanu, jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
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financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1827.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Călineşti  
Prisaca “Sf. Dumitru”  Vulpeni Sat 
Prisaca, jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1828.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Filia Prisaca 
“Adormirea Maicii Domnului” 
Mischii Sat Călineşti, jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1829.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru,  
Parohia Gropşani “Sf. Nicolae” 
Vulpeni Sat Gropşani, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
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cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1830.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Filia Horezu 
“Cuvioasa Parascheva” Dobreţu Sat 
Horezu, jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1831.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Vulpeni 
“Sf. Nicolae” Vulpeni, jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1832.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Dienci 
“Cuvioasa Parascheva” 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
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cheltuieli Vultureşti Sat Dienci, jud Olt 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1833.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia  Valea lui 
Alb “Sf. Nicolae” Vultureşti Sat 
Valea lui Alb, jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1834.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia 
Vlăngăreşti “Sf. Arhangheli ” 
Vultureşti Sat Vlăngăreşti, jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 
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1835.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Vultureşti 
“Sf. Voievozi” Com. Vultureşti, jud 
Olt Autori: Deputat PNL Gigel 
Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1836.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului –
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru Parohia Salcia 
„Intrarea Domnului in Ierusalim” 
Slătioara Sat Salcia, jud Olt  
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România. 

1837.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Restaurarea Bisericii Evanghelice 
din Bistrita – Inlaturarea efectelor 
incendiului = 3.300.000   
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarile 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1838.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de Catedrala Ortodoxa Sf. Apostol Sustinerea tuturor institutiilor Se propune respingerea 
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la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Andrei Beclean – 300.000 lei 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarile 

amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1839.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa Sf. Ioan 
Botezatorul Bistrita – 300.000 lei 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarile 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1840.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sfântul Dumitru, 
Loc. Arcalia  -10.000 lei 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarile 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1841.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil, 
Loc. Archiud -10.000 lei 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarile 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1842.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Ardan- 10.000 lei 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
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Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Cuvioasa Paraschiva 
Loc. Barla – 10.000 lei 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarile 

neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1843.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului 
Loc. Bistriţa- 10.000 lei  
 
 
 Dep. PSD Emil Radu 
Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarile 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1844.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Bistriţa – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarile 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1845.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Pogorârea Sfântului Duh 
Loc. Bistriţa -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarile 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1846.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  

Biserica Sf. Mucenic Gheorghe 
Loc. Bistriţa -10.000 lei 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
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 Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarile 

sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1847.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Dumitru 
Loc. Bistriţa- 10.000 lei 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarile 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1848.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Ioan Gură de Aur 
Loc. Bistriţa -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarile 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1849.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Vasile cel Mare 
Loc. Bistriţa – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1850.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Ana 
Loc. Bistriţa – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
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Sen. PSD Prunea Dan ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1851.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Grigore 
Loc. Bistriţa – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1852.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Ap. Petru şi Pavel 
Loc. Bistriţa – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1853.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Ap. Andrei 
Loc. Bistriţa – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1854.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Ilie 
Loc. Bistriţa – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
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Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

sumele 

1855.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Treime 
Loc. Bistriţa – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1856.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Tuturor Sfinţilor 
Loc. Bistriţa Subcetate – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1857.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Nicolae 
Loc. Bistriţa Bârgăului – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1858.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului 
Loc. Bistriţa Bârgăului – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 
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bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

1859.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Blăjenii de Jos – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1860.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Blăjenii de Sus – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1861.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Budurleni – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1862.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Budacu de Sus – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 
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deplasarilede la SGG
1863.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Budeşti – 10.000 lei 
Biserica Sf. Andrei 
Loc. Budeşti Fânaţe – 10.000 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1864.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Buduş – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1865.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Adormirea Maicii Domnului
Loc. Ciosa – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1866.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Chintelnic -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 
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1867.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Chiraleş -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1868.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Cociu -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1869.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Ap. Petru şi Pavel 
Loc. Colibiţa -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1870.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Corvineşti-10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1871.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de Biserica Sf. Dimitrie Sustinerea tuturor institutiilor Se propune respingerea 
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la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Loc. Crainimăt- 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1872.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Cuşma -10.000 lei  
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1873.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Delureni -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1874.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Dumitru 
Loc. Dipşa -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Domneşti -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1875.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Dorolea -10.000 lei 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
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Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1876.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Cuvioasa Paraschiva 
Loc. Enciu -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1877.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Cuvioasa Paraschiva 
Loc. Galaţii Bistriţei -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1878.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Ghinda -10.000 lei 
 
 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1879.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  

Biserica Sfânta Treime 
Loc. Gledin-10.000 lei 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
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Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1880.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Herina -10.000 lei 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1881.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Cuvioasa Paraschiva 
Loc. Josenii Bârgăului -10.000 lei 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1882.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Adormirea Maicii Domnului
Loc. Lechinţa -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1883.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Ap. Petru şi Pavel 
Loc. Livezile -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
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Sen. PSD Prunea Dan ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1884.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Mărişelu -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1885.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Matei-10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1886.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Miceştii de Câmpie-10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1887.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Ioan Botezătorul 
Loc. Mijlocenii Bârgăului -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 365 -

Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

sumele 

1888.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Milaş -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1889.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Vasile cel Mare 
Loc. Monor -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1890.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Ioan Botezătorul 
Loc. Mureşenii Bârgăului -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1891.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Ocniţa -10.000 lei 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 
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bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

1892.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Orosfaia -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1893.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Nicolae 
Loc. Orheiul Bistriţei -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1894.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Pogorârea Sfântului Duh 
Loc. Petriş -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1895.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Pintic -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 
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deplasarilede la SGG
1896.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Posmuş -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1897.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Nicolae 
Loc. Prundu Bârgăului -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1898.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Nicolae 
Loc. Prundu Bârgăului -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1899.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Naşterea Maicii Domnului 
Loc. Ragla -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 
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1900.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Ruştior -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1901.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Nicolae 
Loc. Rusu Bârgăului -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1902.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Gheorghe 
Loc. Sângeorzu Nou -10.000 lei 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1903.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc.Sânmihaiul de Câmpie -10.000 
lei  
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1904.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil Sustinerea tuturor institutiilor Se propune respingerea 
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la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Loc. Sărata -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1905.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Manastirea Nasterea Maicii 
Domnului 
Loc. Piatra Fântânele -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1906.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Sigmir -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1907.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Înălţarea Domnului 
Loc. Sebiş -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1908.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Şieu -10.000 lei 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
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Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1909.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Şieu Sfântu -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1910.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Dumitru 
Loc. Şieu Cristur -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1911.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Şieu  Măgheruş -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1912.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Şieu Odorhei -10.000 lei 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
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 Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1913.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Şieuţ -10.000 lei 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1914.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Cuvioasa Paraschiva 
Loc. Silivaşul de Câmpie -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1915.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Nicolae 
Loc. Simioneşti -10.000 lei 
  
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1916.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Şintereag -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
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Sen. PSD Prunea Dan ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1917.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Şirioara -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1918.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Slătiniţa -10.000 lei 
Biserica Adormirea Maicii Domnului
Loc. Şopteriu -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1919.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Nicolae 
Loc. Strâmba -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1920.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Ilie 
Loc. Stupini -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
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Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

sumele 

1921.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Înălţarea Domnului 
Loc. Susenii Bârgăului -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1922.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Ioan Botezătorul 
Loc. Ţagu -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1923.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Ţăgşor -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1924.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Treime 
Loc. Teaca -10.000 lei 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 
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bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

1925.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Tiha Bârgăului -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1926.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Ap. Petru şi Pavel 
Loc. Tureac -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1927.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Unirea -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1928.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Adormirea Maicii Domnului
Loc. Urmeniş -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 
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deplasarilede la SGG
1929.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Vermeş -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1930.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Viile Tecii -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1931.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Nicolae 
Loc. Viişoara -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1932.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Visuia -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 
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1933.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Zoreni -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1934.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Protopopiatul Ortodox Bistriţa 
Loc. Bistriţa -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1935.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Protopopiatul Năsăud  
Loc. Năsăud -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1936.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Agrişu -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1937.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de Parohia Ortodoxa Sustinerea tuturor institutiilor Se propune respingerea 
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la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Loc. Agrieş -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1938.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Aluniş -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1939.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Anieş -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1940.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Arşiţa -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1941.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Beclean -10.000 lei 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 378 -

Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1942.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Beclean -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1943.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Beudiu -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1944.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Bichigiu -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1945.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  

Parohia Ortodoxa 
Loc. Borleasa -10.000 lei 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
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 Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1946.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Braniştea -10.000 lei 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1947.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Căianu Mare -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1948.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia 
Loc. Căianu Mic -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1949.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Cepari -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
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Sen. PSD Prunea Dan ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1950.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Cheţiu -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1951.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Chiochiş -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1952.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Chiuza -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1953.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Ciceu Cristeşti -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
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Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

sumele 

1954.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Ciceu Hăşmaş -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1955.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Ciceu Poieni  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1956.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Coldău  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1957.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Coşbuc  -10.000 lei 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 
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bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

1958.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Dealu Ştefăniţei  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1959.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Dobricel  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1960.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Dumbrăviţa  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1961.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Dumitra  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 
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deplasarilede la SGG
1962.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Feldru  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1963.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Feldru  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1964.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Feleac  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1965.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Figa  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 
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1966.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Floreşti  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1967.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Ilişua  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1968.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Ilva Mare  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1969.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Ilva Mică  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1970.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de Parohia Ortodoxa Sustinerea tuturor institutiilor Se propune respingerea 
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la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Loc. Jimbor  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1971.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Liviu Rebreanu  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1972.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Leşu  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1973.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Lunca Ilvei  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1974.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Maieru  -10.000 lei 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
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Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1975.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Mălin  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1976.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Manic  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1977.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Măgura Ilvei  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGGSustinerea 
tuturor institutiilor religioase, 
indiferent de cult, ar trebui sa fie o 
prioritate a statului, respectiv a 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 
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bugetului de stat mai ales intr-o 
perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

1978.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Măluţ  -10.000 lei  
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1979.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Mititeni  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1980.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Mintiu  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1981.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Mocod  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
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Sen. PSD Prunea Dan ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1982.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Molişet  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1983.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Năsăud  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1984.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Luşca  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1985.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Nepos  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
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Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

sumele 

1986.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Nimigea de Jos  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1987.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Nimigea de Sus  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1988.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Nuşeni  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1989.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Parva  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 
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bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

1990.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Perişor  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1991.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Piatra  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1992.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Poiana Ilvei  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1993.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Poienile Zăgrii  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 
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deplasarilede la SGG
1994.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Rebra  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1995.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Rebrişoara  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1996.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Gersa 1 -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1997.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Gersa 2  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 
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1998.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Rodna  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

1999.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Romuli  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2000.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Runcu Salvei  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2001.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Salva  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2002.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de Parohia Ortodoxa Sustinerea tuturor institutiilor Se propune respingerea 
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la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Loc. Săsarm  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2003.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Sita  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2004.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Sângeorz Băi  -10.000 lei 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2005.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Sâniocoară  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2006.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Spermezeu  -10.000 lei 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
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Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2007.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Hălmăsău  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2008.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Şanţ  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2009.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Tărpiu  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2010.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  

Parohia Ortodoxa 
Loc. Tăure  -10.000 lei 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
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 Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2011.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Telciu  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2012.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Telcişor  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2013.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Târlişua  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2014.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Ţentea  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
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Sen. PSD Prunea Dan ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2015.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Ortodoxa 
Loc. Valea Mare  -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2016.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Ilva Mare,nr. 34 
cod. 427090 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2017.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Cetate,Loc.Budacul de Sus 
str. Peste Apă, nr. 175 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2018.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Lechinţa, Loc. Sângeorzu Nou 
nr.  8 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
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Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

sumele 

2019.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com.  Feldru, Loc. Nepos 
nr. 45 -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2020.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Zagra, Loc. Alunişul 
nr.  41 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2021.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Zagra, Loc. Poienile Zagrei 
nr. 41- 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2022.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Zagra, nr.  328 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 
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bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

2023.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Loc. Sângerz Băi 
str. Plopilor, nr. 2ª – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2024.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Cetate, Loc. Petriş 
nr. 272 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2025.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Nuşeni, Loc. Mălin 
nr. 110 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2026.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Mun. Bistriţa, str. Trandafirilor 
nr. 45 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 
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deplasarilede la SGG
2027.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Căianu Mic , Loc. Dobric 
nr. 152 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2028.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Loc. Beclean, Sat. Figa 
nr. 61 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2029.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Matei 
nr. 186 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2030.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Şanţ 
nr. 114 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 
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2031.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Rodna, str. Valea Mare 
nr. 445ª – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2032.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Mun. Bistriţa, cart. Unirea 
nr. 87ª – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2033.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Galaţii Bistriţei, Loc. Herina 
nr. 173 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2034.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală „En Hacore” 
Mun.  Bistriţa, str. Gh. Şincai 
nr. 6 -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2035.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de Biserica Penticostală Sustinerea tuturor institutiilor Se propune respingerea 
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la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Com. Leşu Ilvei 
nr. 125 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2036.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Uriu, Loc. Hăşmaşu Ciceului 
nr. 9 -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2037.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Ciceu Giurgeşti, str. Potuca 
nr. 332 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

 

2038.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Spermezeu, Loc. Dobricel 
nr. 30 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2039.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Biserica Penticostală 
Loc. Năsăud, str. Gării 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
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Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

nr. 2B – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2040.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Jelna 
nr. 179 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2041.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Căianu Mic, Loc. Ciceu Poieni 
nr. 70 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2042.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Rebrişoara  
nr. 652 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2043.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  

Biserica Penticostală 
Com. Rebrişoara, Gersa I 
nr. 193 – 10.000 lei 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
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Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2044.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Rebrişoara, Gersa II 
nr. 94 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2045.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Loc. Poderei 
nr. 70 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2046.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Braniştea 
nr. 277 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2047.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Spermezeu 
nr. 143 – 10.000 lei 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
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Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2048.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală  
Loc. Beclean, str. Ioan Pop Reteganu 
nr. 12 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2049.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Romuli 
nr. 307 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2050.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Coşbuc 
nr. 124 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2051.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Livezile, Loc. Cuşma 
nr. 196 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
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Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

sumele 

2052.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală  
Loc. Arcalia 
nr. 55 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2053.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Şieu Măgheruş 
nr. 117 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2054.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Şieu 
nr. 358 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2055.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Şieu Odorhei, str. Principală 
nr. 118 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 
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 bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

2056.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Nimigea, Loc.Nimigea de Sus 
nr. 175 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2057.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Romuli, Loc. Dealu Ştefăniţei 
nr. 31ª – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2058.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Telciu, Loc. Fiad 
nr. 11 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2059.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Salva , Loc.Runcu Salvei 
nr. 21 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 
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deplasarilede la SGG
2060.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Salva , str. Coşbucului 
nr. 351 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2061.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Mun. Bistriţa, str. Andrei Mureşanu  
nr. 81- 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2062.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Mun. Bistriţa, cart. Sigmir 
nr. 148 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2063.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Feldru 
nr. 444 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 
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2064.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Uriu, Loc. Ilişua 
nr. 97 -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2065.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Şieu Odorhei, Loc. Bretea 
nr. 78 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2066.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Măgura Ilvei 
nr. 290 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2067.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Poiana Ilvei 
nr. 50 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2068.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de Biserica Penticostală Sustinerea tuturor institutiilor Se propune respingerea 
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la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Com. Lunca Ilvei 
nr. 632 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2069.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Telciu 
nr. 289 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2070.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Parva 
nr. 424 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2071.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Rebra 
nr. 146 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2072.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Biserica Penticostală 
Com. Şintereag, Loc. Cociu 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
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Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

nr. 139 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2073.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Telciu, Loc. Bichigiu 
nr. 369 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2074.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Mun. Bistriţa, str. Andrei Mureşanu  
nr. 88 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2075.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Negrileşti, Loc. Purcărete – 
10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2076.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  

Biserica Penticostală 
Com. Uriu 
nr. 103 – 10.000 lei 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
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Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2077.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Cristeşti Ciceu 
nr. 301 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2078.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Josenii Bârgăului, Loc. 
Mijlocenii Bârgăului nr. 227ª – 
10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2079.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Maieru 
nr. 875 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2080.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală  
Com. Maieru, Loc. Anieş 
str. Valea Anieşului 
nr. 105 – 10.000 lei 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
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Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2081.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Şanţ, Loc. Valea Mare – 
10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2082.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Prundu Bârgăului, str. 
Principală 
nr. 94 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2083.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Loc. Năsăud , cart. Liviu Rebreanu 
nr. 35 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2084.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Căianu Mic 
nr. 28 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
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Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

sumele 

2085.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Căianu Mare 
nr. 243 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2086.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Căianu Mic, Loc. Dumbrăviţa 
nr. 1 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2087.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Nimigea, Loc.Mititei 
str. Obrejii, nr. 65ª – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2088.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală Betleem 
Loc. Beclean, str. 1 Decembrie 1918 
nr. 23 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 
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 bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

2089.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Nimigea de Jos, str. Floreşti 
nr. 90 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2090.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Chiuza , Loc. Piatra – 10.000 
lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2091.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Spermezeu, Loc. Sita 
nr. 60 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2092.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Rodna , str. Morii 
nr. 693 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 
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deplasarilede la SGG
2093.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Dumitra, Loc. Cepari 
nr. 31ª – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2094.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Chioachiş, Loc. Jimbor 
nr. 179 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2095.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Lechinţa, Loc. Vermeş 
str. Livada, nr. 128 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2096.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Matei, Loc. Corvineşti 
nr. 95 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 
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2097.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Sânmihaiul de Câmpie 
nr. 113 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2098.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Mun. Bistriţa, str. Mihai Viteazu 
nr. 15 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
8bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2099.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Galaţii Bistriţei 
nr. 120 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2100.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Livezile, str. Principală 
nr. 393 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2101.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de Biserica Penticostală Sustinerea tuturor institutiilor Se propune respingerea 
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la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Com. Budeşti 
nr. 151 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGGSustinerea 
tuturor institutiilor religioase, 
indiferent de cult, ar trebui sa fie o 
prioritate a statului, respectiv a 
bugetului de stat mai ales intr-o 
perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarile de la SGG

amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2102.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Livezile, Loc. Dorolea  
nr. 170 , cod. 427122 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarile de la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2103.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Rusu Bârgăului 
str. Principală, nr. 212 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2104.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Biserica Penticostală 
Com. Josenii Bârgăului 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
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Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

str. Principală, nr. 475 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2105.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Mun. Bistriţa, cart. Ghinda 
nr. 120 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2106.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Chiochiş 
Loc. Bozieş, nr. 195 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2107.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Chiuza 
Loc. Săsarm, nr. 32 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2108.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  

Biserica Penticostală 
Com. Nuşeni  
Loc. Feleac, nr. 176 – 10.000 lei 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
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Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2109.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Galaţii Bistriţei 
Loc. Dipşa, nr. 207 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2110.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Lechinţa 
Loc. Ţigău, nr. 153 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2111.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Lechinţa – 10.000 lei 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2112.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Loc. Sângeorz Băi 
sat. Cormaia – 10.000 lei 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
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Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2113.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Loc. Sângeorz Băi 
str. Someşului, nr. 68 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2114.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Dumitra 
Loc. Tărpiu, nr. 128 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2115.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Budacu de Jos 
nr. 237 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2116.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Budacu de Jos 
Loc. Buduş, str. Principală 
nr. 165 – 10.000 lei 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
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Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

sumele 

2117.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Mun. Bistriţa 
cart. Slătiniţa, nr. 36ª – 10.000 lei  
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2118.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Nimigea, Loc. Mocod 
nr. 249, cod. 427184 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2119.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Ilva Mică 
nr. 80 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2120.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Mărişelu , Loc. Domneşti 
nr. 198 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 
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 bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

2121.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Cetate, Loc. Dumitriţa 
str. Principală, nr. 56 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2122.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Şintereag 
nr. 29 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2123.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Penticostală 
Com. Budacu de Jos  
Loc. Monariu, nr. 55 – 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2124.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Baptistă 
nr.1 Bistriţa,str.V.Alexandri – 10.000 
lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 
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deplasarilede la SGG
2125.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 

la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Baptistă  
nr.2,str.Alba Iulia, mun. Bistrita – 
10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2126.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Baptistă  
Beclean,str.Crişan,nr.2 10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2127.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Biserica Baptista Nasaud  - 10.000 
lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2128.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

 Parohia Reformată Bistriţa -10.000 
lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 424 -

2129.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Reformată Mălin-10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2130.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Reformată Nuşeni-10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2131.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Reformată Braniştea -10.000 
lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2132.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Reformată Baţa -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2133.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de Parohia Reformată Beclean-10.000 Sustinerea tuturor institutiilor Se propune respingerea 
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la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2134.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

 Parohia Reformată Ţigău -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2135.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Reformată Uriu -10.000 lei 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2136.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

 Parohia Reformată Chiochiş -10.000 
lei 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2137.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

 Parohia Reformată Bretea  -10.000 
lei 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
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Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2138.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Reformată Bozieş -10.000 
lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2139.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Reformată Cireşoaia  -
10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2140.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

 Parohia Reformată Nimigea de Jos -
10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2141.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  

 Parohia Reformată Fântâniţa -
10.000 lei 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
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 Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2142.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Reformată Strugureni -
10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2143.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Reformată Şieu -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2144.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Reformată Năsăud -10.000 
lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2145.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Reformată Reteag -10.000 
lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
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Sen. PSD Prunea Dan 
 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2146.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Reformată Şieu-Sfântu -
10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2147.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Reformată Sărata-10.000 lei  
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2148.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Reformată Şintereag -10.000 
lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2149.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

 Parohia Reformată Matei -10.000 lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
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Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

sumele 

2150.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

 Parohia Reformată Tonciu -10.000 
lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2151.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 67.01  
 

Parohia Reformată Fântânele -10.000 
lei 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 
trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 
ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 
bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2152.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

Parohia Reformată Coldău -10.000 
lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 

2153.  Suma se introduce la Anexa 3/13 de 
la Secretariatul General al 

Guvernului, capitolul cultura 67.01 
 

 Parohia Reformată Viţa -10.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

 

Sustinerea tuturor institutiilor 
religioase, indiferent de cult, ar 

trebui sa fie o prioritate a statului, 
respectiv a bugetului de stat mai 

ales intr-o perioada de criza.  
Sursa de finantare – Achizitii 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât este 
neclar nefiind precizată concret 
sursa de finanţare şi nici titlul de 
cheltuieli la care ar urma să se aloce 
sumele 
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bunuri si servicii si cheltuieli cu 
deplasarilede la SGG

2154.  Anexa nr.3/13/02a - Secretariatul 
General al Guvernului, Cap. 6701 – 
Cultură recreere şi religie, Art. 12 
susținerea cultelor. 
 
 
 
 

Alocarea sumei de 900.000 lei pentru 
continuarea lucrărilor de investiţie la 
Catedrala Pogorârea Drumului Sfânt, 
din municipiul Paşcani, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 
 

Întreruperea lucrărilor executate s-
ar deteriora şi în final costurile vor 
fi mult mai mari. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2155.  Anexa nr.3/13/02a - Secretariatul 
General al Guvernului, Cap. 6701 – 
Cultură recreere și religie, Art. 12 
susținerea cultelor. 
 
 
 

Alocarea sumei de 800.000 lei pentru 
reabilitarea bisericii Sfinţii Voievozi 
din municipiul Paşcani, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 
 

Obiectivul de investiţie este 
deteriorat şi necesită intervenţii 
urgente. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
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sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2156.  Anexa nr.3/13/02a - Secretariatul 
General al Guvernului, Cap. 6701 – 
Cultură recreere și religie, Art. 12 
susținerea cultelor. 
 
 
 

Alocarea sumei de 800.000 lei pentru 
terminarea lucrărilor la biserica 
Sfânta Vineri, municipiul Paşcani, 
judeţul Iaşi. 
 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 
 

Obiectivul de investiţie este 
deteriorat şi necesită intervenţii 
urgente. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2157.  Anexa nr.3/13/02a - Secretariatul 
General al Guvernului, Cap. 6701 – 
Cultură recreere și religie, Art. 12 
susținerea cultelor. 
 
 

Alocarea sumei de 800.000 lei pentru 
consolidarea bisericii Pogorârea 
Drumului Sfânt, Blăgeşti, municipiul 
Paşcani. 
 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 
 

Obiectivul de investiţie este 
deteriorat şi necesită intervenţii 
urgente. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
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sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2158.  Anexa nr.3/13/02a - Secretariatul 
General al Guvernului, Cap. 6701 – 
Cultură recreere și religie, Art. 12 
susținerea cultelor. 
 
 

Alocarea sumei de 500.000 lei pentru 
reabilitarea bisericii Cuvioasa 
Paraschiva, satul Bursuc, comuna 
Lespezi. 
 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 
 

Obiectivul de investiţie este 
deteriorat şi necesită intervenţii 
urgente. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2159.  Anexa nr.3/13/02a - Secretariatul 
General al Guvernului, Cap. 6701 – 
Cultură recreere și religie, Art. 12 
susținerea cultelor. 
 
 

Alocarea sumei de 600.000 lei pentru 
reabilitarea bisericii Sfânta Treime, 
comuna Mirlosloveşti 
 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 
 

Obiectivul de investiţie este 
deteriorat şi necesită intervenţii 
urgente. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
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sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2160.  Anexa nr.3/13/02a - Secretariatul 
General al Guvernului, Cap. 6701 – 
Cultură recreere și religie, Art. 12 
susținerea cultelor. 
 
 

Alocarea sumei de 400.000 lei pentru 
reabilitarea bisericii Mihail şi Gavril 
din satul Homiţa, comuna Cristeşti. 
 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 
 

Obiectivul de investiţie este 
deteriorat şi necesită intervenţii 
urgente. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2161.  Anexa nr.3/13/02a - Secretariatul 
General al Guvernului, Cap. 6701 – 
Cultură recreere și religie, Art. 12 
susținerea cultelor. 
 
 

Alocarea sumei de 400.000 lei pentru 
terminarea lucrărilor la biserica 
Sfântul Ioan Botezătorul (construcţie 
clopotniţă), municipiul Paşcani, 
judeţul Iaşi. 
 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 
 

Obiectivul de investiţie este 
deteriorat şi necesită intervenţii 
urgente. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
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sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2162.  Anexa nr.3/13/02a - Secretariatul 
General al Guvernului, Cap. 6701 – 
Cultură recreere și religie, Art. 12 
susținerea cultelor. 
 
 

Alocarea sumei de 400.000 lei pentru 
reabilitarea bisericii Sfinţii Mihail şi 
Gavril, satul Buda, comuna Lespezi. 
 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 
 

Obiectivul de investiţie este 
deteriorat şi necesită intervenţii 
urgente. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2163.  Anexa nr.3/13/02a - Secretariatul 
General al Guvernului, Cap. 6701 – 
Cultură recreere și religie, Art. 12 
susținerea cultelor. 
 
 

Alocarea sumei de 800.000 lei pentru 
reconstrucţia bisericii Adormirea 
Maicii Domnului, comuna Todireşti, 
judeţul Iaşi. 
 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 
 

Obiectivul de investiţie este 
deteriorat şi necesită intervenţii 
urgente. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
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sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2164.  Anexa nr.3/13/02a - Secretariatul 
General al Guvernului, Cap. 6701 – 
Cultură recreere și religie, Art. 12 
susținerea cultelor. 
 
 

Alocarea sumei de 700.000 lei pentru 
construirea casei sociale de pe lângă 
biserica din satul Valea Seacă, 
comuna Valea Seacă, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 
 

 

Casa este foarte deteriorată, pericol 
de prăbuşire şi necesită reabilitare 
şi construire. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2165.  Anexa nr.3/13/02a - Secretariatul 
General al Guvernului, Cap. 6701 – 
Cultură recreere și religie, Art. 12 
susținerea cultelor. 
 
 

Alocarea sumei de 500.000 lei pentru 
terminarea lucrărilor la biserica 
Sfântul Arhanghel Mihail și Gavril, 
Loc. Boșteni, mun. Pașcani jud. Iași 
 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 
 

Lucrările sunt începute și necesită 
terminarea lor. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
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sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2166.  Anexa 3/13 – Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Capitolul 67.01 „Cultură, recreere 
şi religie”, Titlul 59 „Alte cheltuieli” 
Articolul 12 „Susţinerea cultelor” cu 
suma de  10471  mii lei pentru : 
1. Lucrări de construcţie şi amenajare 
a Centrului administrativ  - Episcopia 
Devei şi Hunedoarei, str. Avram 
Iancu nr. 2, Deva, Jud. Hunedoara – 
5000 mii lei; 
2. Biserica ortodoxă Uricani, Jud. 
Hunedoara – continuare lucrări – 800 
mii lei; 
3. Reparaţii casă parohială Reea, Jud. 
Hunedoara – 30 mii lei; 
4.  Reparaţii casă parohială Carnesti, 
Jud. Hunedoara – 30 mii lei; 
4. Biserica Homorod Joseni, Jud. 
Hunedoara – 45 mii lei; 
5. Biserica greco-catolică Cigmău, 
Jud. Hunedoara – 50 mii lei; 
6. Construire biserică localitatea 
Dealu Mic, comuna Topliţa, Jud. 
Hunedoara – 586 mii lei; 
6. Reparaţii biserici comuna Ghelari, 
Jud. Hunedoara – 420 mii lei; 
7. Consolidare Biserica din satul 
Sohodol, comuna Lelese, Jud. 
Hunedoara – 80 mii lei; 
8. Consolidare Biserica din satul 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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Runcu Mare, comuna Lelese, Jud. 
Hunedoara – 140 mii lei; 
9. Biserica ortodoxă Brad 3, 
municipiul Brad,  Jud. Hunedoara – 
300 mii lei; 
10. Reparaţii curente biserici loc. 
Blăjeni, Jud. Hunedoara – 20 mii lei; 
11. Reparaţii  biserici loc. Bucureşci, 
Jud. Hunedoara – 50 mii lei; 
12. Reparaţii  biserici loc. Şoimuş, 
Jud. Hunedoara – 990 mii lei; 
13. Reparaţii  biserici loc.Leşnic, 
com. Veţel, Jud. Hunedoara – 500 
mii lei; 
14. Reparaţii  biserică com. Veţel, 
Jud. Hunedoara – 200 mii lei; 
15. Reparaţii  biserica Vulcez, com. 
Veţel, Jud. Hunedoara – 500 mii lei; 
16. Construire biserică loc. Muncelu 
mic, com. Veţel, Jud. Hunedoara –
300 mii lei; 
17. Biserica Muncelu Mare , com. 
Veţel, Jud. Hunedoara – 100 mii lei; 
18. Biserica Boia Bârzii, com. Veţel, 
Jud. Hunedoara – 100 mii lei; 
19. BisericaRuncu Mic, com. Veţel, 
Jud. Hunedoara – 180 mii lei; 
20. Biserica reformată Geoagiu, jud. 
Hunedoara – 50 mii lei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
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Autor : Deputat Laurenţiu Nistor - 
Grup PSD + PC 

2167.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Cuviioasa Parascheva”, sat Avram 
Iancu, filia Poiana, comuna 
Vârfurile, judeţul Arad – autor 
deputat Ciprian-Florin Luca – PSD  

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2168.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Naşterea Maici Domnului”, sat 
Băneşti, filia Bodeşti şi Cristeşti, 
comuna Hălmagiu, judeţul Arad – 
autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
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sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2169.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Bunavestire”, sat Bîrsa, comuna 
Bîrsa, judeţul Arad – autor deputat 
Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2170.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 20.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Înălţarea Domnului”, sat Brusturi, 
comuna Hălmagiu, judeţul Arad – 
autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 440 -

sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2171.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Duminica Tuturor Sfinţilor”, sat 
Buhani, filia Minead, comuna Dezna, 
judeţul Arad – autor deputat Ciprian-
Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2172.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Bunavestire”, sat Buteni, comuna 
Buteni, judeţul Arad – autor deputat 
Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
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sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2173.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Intrarea Domnului în Ierusalim”, sat 
Cărand, comuna Cărand, judeţul 
Arad – autor deputat Ciprian-Florin 
Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2174.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfântul Nicolae”, sat Chisindia, 
comuna Chisindia, judeţul Arad – 
autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
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sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2175.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Cuviioasa Parascheva”, sat Cil, 
comuna Almaş, judeţul Arad – autor 
deputat Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2176.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Pogorârea Sfântului Duh”, sat 
Crocna, comuna Dieci, judeţul Arad 
– autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
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sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2177.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 20.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfântul Vasile cel Mare”, comuna 
Buteni, judeţul Arad – autor deputat 
Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2178.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Pogorârea Sfântului Duh”, sat 
Dezna, comuna Dezna, judeţul Arad 
– autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
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sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2179.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Bunavestire”, comuna Gurahonţ, 
judeţul Arad – autor deputat Ciprian-
Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2180.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, 
sat Hălmăgel, filia Sîrbi, comuna 
Hălmăgel, judeţul Arad – autor 
deputat Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
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sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2181.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfântul mucenic Gheorghe”, sat 
Honţişor, comuna Gurahonţ, judeţul 
Arad – autor deputat Ciprian-Florin 
Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2182.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Înălţarea Domnului”, sat Igneşti, 
comuna Igneşti, judeţul Arad – autor 
deputat Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
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sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2183.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Pogorârea Sfântului Duh”, sat 
Livada, filia Berindia, comuna 
Buteni, judeţul Arad – autor deputat 
Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2184.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, 
sat Luncşoara, filia Vojdoci, comuna 
Hălmăgel, judeţul Arad – autor 
deputat Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
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sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2185.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, 
sat Mădrigeşti, filia Buceava-
Şoimuş, comuna Brazii, judeţul Arad 
– autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD  

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2186.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 30.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Cuviioasa Parascheva”, sat 
Moneasa, comuna Moneasa, judeţul 
Arad – autor deputat Ciprian-Florin 
Luca – PSD   

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 448 -

sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2187.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Pogorârea Sfântului Duh”, sat 
Păiuşeni, filia Văsoaia, comuna 
Chisindia, judeţul Arad – autor 
deputat Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2188.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, 
sat Pleşcuţa, filia Aciuţa, comuna 
Pleşcuţa, judeţul Arad – autor 
deputat Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
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sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2189.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfântul Ierarh Nicolae”, sat 
Poienari, filia Tîrnăviţa şi Toheşti, 
comuna Poienari, judeţul Arad – 
autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD  

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2190.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 20.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Adormirea Maicii Domnului”, sat 
Prăjeşti, filia Donceni, oraş Sebiş, 
judeţul Arad – autor deputat Ciprian-
Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
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sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2191.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, 
sat Rănuşa, comuna Moneasa, 
judeţul Arad – autor deputat Ciprian-
Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2192.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Adormirea Maicii Domnului”, sat 
Revetiş, comuna Dieci, judeţul Arad 
– autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD  

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
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sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2193.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Pogorârea Sfântului Duh”, sat 
Secaş, filia Iacobini, comuna Brazii, 
judeţul Arad – autor deputat Ciprian-
Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2194.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Înălţarea Domnului”, sat Susani, 
filia Nădălbeşti, comuna Igneşti, 
judeţul Arad – autor deputat Ciprian-
Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
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sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2195.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, 
sat Tălagiu, comuna Pleşcuţa, judeţul 
Arad – autor deputat Ciprian-Florin 
Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la sumele 
repartizate pentru susţinerea 
minorităţilor, iar pe de altă parte se 
propune alocarea sumelor pentru 
finanţarea unor lăcaşuri  de cult 

2196.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, sat 
Tisa, filia Leasa, comuna Hălmagiu, 
judeţul Arad – autor deputat Ciprian-
Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
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altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2197.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, 
sat Ţărmure, filia Ioneşti, comuna 
Hălmagiu, judeţul Arad – autor 
deputat Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2198.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, 
comuna Vârfurile, judeţul Arad – 
autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
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altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2199.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 20.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, 
sat Zimbru, filia Valea Mare, Dulcele 
şi Brusturescu, comuna Gurahonţ, 
judeţul Arad – autor deputat Ciprian-
Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2200.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 20.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Bunavestire”, Schitul Almaş, 
comuna Almaş, judeţul Arad – autor 
deputat Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
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altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2201.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 20.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, 
Schitul Roşia, comuna Dieci, judeţul 
Arad – autor deputat Ciprian-Florin 
Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2202.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Cuviioasa Parascheva”, sat Agrişu 
Mare, comuna Târnova, judeţul Arad 
– autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
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altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2203.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Adormirea Maicii Domnului”, sat 
Arăneag, comuna Târnova, judeţul 
Arad – autor deputat Ciprian-Florin 
Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2204.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 25.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Cuviioasa Parascheva”, comuna 
Archiş, filia Nermiş, judeţul Arad – 
autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
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altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2205.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 20.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfântul Ierarh Nicolae”, comuna 
Beliu, judeţul Arad – autor deputat 
Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2206.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Pogorârea Sfântului Duh”, sat 
Bochia, filia Beneşti şi Secaci, 
comuna Beliu, judeţul Arad – autor 
deputat Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 458 -

altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2207.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 20.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, 
comuna Bocsig, judeţul Arad – autor 
deputat Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2208.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfântul Ilie Tezviteanul”, sat Bocsig 
Gară, comuna Bocsig, judeţul Arad – 
autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
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altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2209.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, 
sat Chişlaca, comuna Craiva, judeţul 
Arad – autor deputat Ciprian-Florin 
Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2210.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, 
sat Drauţ, comuna Târnova, judeţul 
Arad – autor deputat Ciprian-Florin 
Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
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altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2211.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 20.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Cuviioasa Paraschiva”, sat Groşeni, 
comuna Archiş, judeţul Arad – autor 
deputat Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2212.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, 
sat Gurba, filia Gurba – colonie, 
comuna Şicula, judeţul Arad – autor 
deputat Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
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altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2213.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfinţii Cosma şi Damian”, sat 
Mânerău, comuna Bocsig, judeţul 
Arad – autor deputat Ciprian-Florin 
Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2214.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Înălţarea Sfintei Cruci”, sat Moţiori, 
comuna Apateu, judeţul Arad – autor 
deputat Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la sumele 
repartizate pentru susţinerea 
minorităţilor, iar pe de altă parte se 
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propune alocarea sumelor pentru 
finanţarea unor lăcaşuri  de cult 

2215.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Naşterea Maicii Domnului”, sat 
Răpsig, comuna Bocsig, judeţul Arad 
– autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2216.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Înălţarea Domnului”, sat Seliştea, 
comuna Cărand, judeţul Arad – autor 
deputat Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
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sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2217.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, sat 
Şilindia, filia Satu Mic, comuna 
Şilindia, judeţul Arad – autor deputat 
Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la sumele 
repartizate pentru susţinerea 
minorităţilor, iar pe de altă parte se 
propune alocarea sumelor pentru 
finanţarea unor lăcaşuri  de cult 

2218.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfântul Dimitrie”, sat Şomoşcheş, 
comuna Cermei, judeţul Arad – autor 
deputat Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
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lăcaşuri  de cult 
2219.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 

General al Guvernului 
Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfântul Ioan Botezătorul”, sat 
Tăgădău, comuna Beliu, judeţul 
Arad – autor deputat Ciprian-Florin 
Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2220.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 20.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Pogorârea Sfântului Duh”, comuna 
Târnova, judeţul Arad – autor 
deputat Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
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lăcaşuri  de cult 
2221.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 

General al Guvernului 
Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Naşterea Maicii Domnului”, sat 
Corbeşti, comuna Petriş, judeţul 
Arad – autor deputat Ciprian-Florin 
Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2222.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Întâmpinarea Domnului”, sat Groşii 
Noi, comuna Bârzava, judeţul Arad – 
autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
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lăcaşuri  de cult 
2223.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 

General al Guvernului 
Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului”, sat Juliţa, comuna 
Vărădia de Mureş, judeţul Arad – 
autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2224.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Adormirea Maicii Domnului”, sat 
Măderat, comuna Pâncota, judeţul 
Arad – autor deputat Ciprian-Florin 
Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
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lăcaşuri  de cult 
2225.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 

General al Guvernului 
Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Adormirea Maicii Domnului”, sat 
Mîsca, comuna Şiria, judeţul Arad – 
autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2226.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, 
sat Petriş, comuna Petriş, judeţul 
Arad – autor deputat Ciprian-Florin 
Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
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lăcaşuri  de cult 
2227.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 

General al Guvernului 
Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului”, sat Radna, comuna 
Lipova, judeţul Arad – autor deputat 
Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2228.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Adormirea Maicii Domnului”, sat 
Şiştarovăţ, filia Cuvejdia şi 
Labaşinţi, comuna Şiştarovăţ, judeţul 
Arad – autor deputat Ciprian-Florin 
Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
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2229.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 

General al Guvernului 
Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Naşterea Sfântului Ioan 
Botezătorul”, sat Toc, filia Cuiaş, 
comuna Săvârşin, judeţul Arad – 
autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2230.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 20.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfântul Mare Mucenicşi Sfântul 
Prooroc Ilie Tezviteanul”, 
Mănăstirea Feredeu, comuna Şiria, 
judeţul Arad – autor deputat Ciprian-
Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
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2231.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 

General al Guvernului 
Alocarea sumei de 10.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, sat 
Călugăreni, comuna Felnac, judeţul 
Arad – autor deputat Ciprian-Florin 
Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2232.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfântul Grigoria Dialogul”, sat 
Şeitin I, comuna Şeitin, judeţul Arad 
– autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
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2233.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 

General al Guvernului 
Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul  
„Sfântul Grigoria Dialogul”, sat 
Şeitin I, comuna Şeitin, judeţul Arad 
– autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2234.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului, Pogorârea Sfântului Duh, 
Schimbarea la Faţă, Adormirea 
Maicii Domnului”, Mănăstirea 
Hodoş – Bodrog, sat Bodrogu Nou, 
comuna Zădăreni, judeţul Arad – 
autor deputat Ciprian-Florin Luca – 
PSD    

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
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2235.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 

General al Guvernului 
Alocarea sumei de 20.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Sfântul Simion Stalpnicul, Sfinţii 
Apostoli Petru şi Pavel, Naşterea 
Maicii Domnului”, Mănăstirea Gai 
Arad, judeţul Arad – autor deputat 
Ciprian-Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2236.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
„Bunavestire”, Schitul Cuvioasa 
Parascheva”, sat Bodrogul Vechi, 
judeţul Arad – autor deputat Ciprian-
Florin Luca – PSD 

Fondul de Rezervă al Guvernului Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
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2237.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 

General al Guvernului 
Se propune suplimentarea bugetului  
Secretariatului General al Guvernului 
Anexa nr.3/13/02a cu suma de: 
1.400.000 RON 
 
 
Iniţiator:  
 
Deputat PSD Cornel Itu 
 
Grup PSD+PC 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 
 - continuarea lucrărilor de 
construcție la Biserica Ortodoxă din 
Dealul Florilor Dej; 
- valoare – 500.000 lei 
 
 - reabilitare Biserica Ortodoxă 
Sfânta Treime comuna Bobâlna; 
- valoare – 300.000 lei 
 
 - continuare lucrări Biserica 
Greco-Catolică“Sfântul Anton de 
Padova“ Dej; 
 
 - valoare – 100.000 lei 
 
 - capelă localitatea Urișor comuna 
Cășei ; 
- valoare – 500.000 lei 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2238.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 

Reabilitare construcţie (vitralii, 
geamuri, încălzire) 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
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Anexa nr.3/13/02a cu suma de 50 
000 lei pentru reabilitarea  Bisericii 
Sf. Mare Mucenic Gheorghe, 
Oradea, jud. Bihor 
 
 
Autor:  
Dep. Sonia-Maria Draghici  
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 
 

 
 
 
 
Sursa de finanțare: Fondul de 
Rezerva Bugetară la dispoziția  
Guvernului 

fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la 
destinaţia sumelor alocate pentru 
sprijinirea minorităţilor, iar pe de 
altă parte se propune alocarea 
sumelor pentru finanţarea unor 
lăcaşuri  de cult 

2239.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
Anexa nr.3/13/02a cu suma de 50 
000 lei pentru reabilitarea  Bisericii 
Sf. Vineri, Oradea, jud. Bihor 
 
Autor:  
Dep. Sonia-Maria Draghici  
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 
 

Reabilitare construcţie (reparaţii 
interioare, iconostas) 
 
Sursa de finanțare: Fondul de 
Rezerva Bugetară la dispoziția  
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la sumele 
repartizate pentru susţinerea 
minorităţilor, iar pe de altă parte se 
propune alocarea sumelor pentru 
finanţarea unor lăcaşuri  de cult 

2240.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
Anexa nr.3/13/02a cu suma de 100 

Reabilitare construcţie (acoperiş 
casa de bătrâni, construcţii anexe) 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
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000 lei pentru reabilitarea  Bisericii 
Sf. Vasile cel Mare, Parohia 
ortodoxa Română Velenţa, Oradea, 
jud. Bihor 
 
Autor:  
Dep. Sonia-Maria Draghici  
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 
 

Sursa de finanțare: Fondul de 
Rezerva Bugetară la dispoziția  
Guvernului 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la sumele 
repartizate pentru susţinerea 
minorităţilor, iar pe de altă parte se 
propune alocarea sumelor pentru 
finanţarea unor lăcaşuri  de cult 

2241.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
Anexa nr.3/13/02a cu suma de 30 
000 lei pentru reabilitarea  Bisericii 
penticostale „Efrata” Oradea, jud. 
Bihor 
 
Autor:  
Dep. Sonia-Maria Draghici  
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 
 

Reabilitare construcţie (reabilitare 
sistem de încălzire la corp central şi 
grădiniţă) 
 
Sursa de finanțare: Fondul de 
Rezerva Bugetară la dispoziția  
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la sumele 
repartizate pentru susţinerea 
minorităţilor, iar pe de altă parte se 
propune alocarea sumelor pentru 
finanţarea unor lăcaşuri  de cult 

2242.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
Anexa nr.3/13/02a cu suma de 100 
000 lei pentru reabilitarea  Catedralei 
Ortodoxe Oradea, jud. Bihor 

Continuarea lucrărilor de finisare 
interioară şi exterioară  
 
Sursa de finanțare: Fondul de 
Rezerva Bugetară la dispoziția  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Autor:  
Dep. Sonia-Maria Draghici  
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 
 

Guvernului bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, întrucât 
pe de o parte se face referire la 
anexa 3/13/02a privitoare la sumele 
repartizate pentru susţinerea 
minorităţilor, iar pe de altă parte se 
propune alocarea sumelor pentru 
finanţarea unor lăcaşuri  de cult 

2243.  Anexa  3/13 Secetariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 1000 mii lei , pentru 
construcţia „Capelei Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena” din municipiul 
Olteniţa, judeţul Călăraşi. 
Autori: 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  DAMIAN IOAN – Grup 
Alianţa PSD+PC 

Pentru rezolvarea cerinţelor 
cetăţenilor privind existenţa unei 
capele în Cimitirul Nou din 
municipiul Olteniţa.  
 
Sursa de finanţare -Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, nefiind 
precizate capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentate 

2244.  Anexa  3/13 Secetariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 660 mii lei reparaţii 
capitale la Parohia Înălţarea 
Domnului-Eroi din municipiul 
Olteniţa, judetul Călăraşi. 
Autori: 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU-Grup 

Pentru salvarea monumentului 
istoric. 
 
Sursa de finanţare -Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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Alianţa PSD+PC 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  DAMIAN IOAN – Grup 
Alianţa PSD+PC 
 
 

exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, nefiind 
precizate capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentate 

2245.  Anexa  3/13 Secetariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de1100 lei , pentru reparaţii 
capitale la Biserica Negoeşti, 
monument istoric din comuna 
Şoldanu, judeţul Călăraşi. 
Autori: 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  DAMIAN IOAN – Grup 
Alianţa PSD+PC 
 

 
Pentru salvarea monumentului 
istoric. 
 
Sursa de finanţare -Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, nefiind 
precizate capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentate 

2246.  Anexa  3/13 Secetariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 250 mii lei, pentru 
clopotniţă şi reparaţii capitale la 
Biserica din comuna Mitreni, judeţul 
Călăraşi. 
Autori: 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 

Pentru buna funcţionare a Bisericii. 
 
Sursa de finanţare -Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, nefiind 
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OANA- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  DAMIAN IOAN – Grup 
Alianţa PSD+PC 

precizate capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentate 

2247.   
Anexa  3/13 Secetariatul General al 
Guvernului 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 260 mii lei, pentru  anexă 
socială în Parohia Sfântul Dimitrie- 
Surlari, Comuna Chiselet, judeţul 
Călăraşi. 
 Autori: 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  DAMIAN IOAN – Grup 
Alianţa PSD+PC 

Pentru buna funcţionare a Bisericii. 
 
Sursa de finanţare -Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, nefiind 
precizate capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentate 

2248.   
Anexa  3/13 Secetariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma  de 350 mii lei, pentru 
construcţie clopotniţă şi reparaţii la 
Biserica din comuna  Curcani, 
judeţul Călăraşi. 
Autori: 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  DAMIAN IOAN – Grup 
Alianţa PSD+PC 

Pentru buna funcţionare a Bisericii. 
 
Sursa de finanţare -Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, nefiind 
precizate capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentate 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 479 -

 
2249.   

Anexa  3/13 Secetariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 480mii lei, pentru 
reparaţii interioare şi pictură , 
Biserica din  Radovanu, judeţul 
Călăraşi. 
Autori: 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  DAMIAN IOAN – Grup 
Alianţa PSD+PC 
 

Pentru buna funcţionare a Bisericii. 
 
Sursa de finanţare -Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, nefiind 
precizate capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentate 

2250.  Anexa  3/13 Secetariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 80 mii lei, pentru 
reparaţii şi pictură la Biserica din 
satul Valea Popii, comuna Radovanu 
, judeţul Călăraşi. 
Autori: 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  DAMIAN IOAN – Grup 
Alianţa PSD+PC 

Pentru buna funcţionare a Bisericii. 
 
Sursa de finanţare -Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, nefiind 
precizate capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentate 

2251.  Anexa  3/13 Secetariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 200 mii lei, pentru 

Pentru buna funcţionare a Bisericii. 
 
Sursa de finanţare -Fondul de 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
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subzidire şi consolidare Biserica din 
satul Buciumeni, oraş Budeşti, 
judeţul Călăraşi. 
Autori: 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  DAMIAN IOAN – Grup 
Alianţa PSD+PC 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, nefiind 
precizate capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentate 

2252.  Anexa  3/13 Secetariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 1000 mii lei, pentru 
construcţie Biserică în satul Cetatea 
Veche, comuna Spanţov, judeţul 
Călăraşi. 
Autori: 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  DAMIAN IOAN – Grup 
Alianţa PSD+PC 

Pentru satisfacerea necesităţii unei 
biserici în satul Ceatatea Veche, 
inexistentă în prezent. 
 
Sursa de finanţare -Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, nefiind 
precizate capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentate 

2253.  Anexa  3/13 Secetariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 214 mii lei, pentru 
reparaţii la Biserica din comuna 
Crivăţ, judeţul Călăraşi. 
Autori: 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU-Grup 
Alianţa PSD+PC 

Pentru buna funcţionare a Bisericii. 
 
Sursa de finanţare –Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  DAMIAN IOAN – Grup 
Alianţa PSD+PC 

exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, nefiind 
precizate capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentate 

2254.  Anexa  3/13 Secetariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 240 mii lei, pentru 
reparaţii la Biserica din comuna 
Gălbinaşi , judeţul Călăraşi. 
Autori: 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  DAMIAN IOAN – Grup 
Alianţa PSD+PC 

Pentru buna funcţionare a Bisericii. 
 
Sursa de finanţare -Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
amendamentul este neclar, nefiind 
precizate capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentate 

2255.  Art. 41/ Anexa 3/13/Cap. 5101/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli 

 

1) Parohia Pucioasa II – finalizare 
lucrări pictură interioară şi încălzire 
centrală = 500 mii lei 
 
2) Biserica Brâncovenească, com. 
Doiceşti – Consolidare şi restaurare 
= 500 mii lei 
 
 
 
3) Construcţie Biserică, sat Broşteni, 
com. Produleşti = 100 mii lei 
 
 
 

1) Lucrările de construcţii au 
început în anul 2000, cu suma de 
500 mii lei se va finaliza investiţia. 
 
2) Biserica Brâncovenească este 
ctitorită la anul 1706 de domnitorul 
Constantin Brâncoveanu. Orice 
întârziere privind consolidarea şi 
restaurarea periclitează existenţa 
unuia dintre cele  mai valoroase 
monumente istorice din România. 
3) Cetăţenii din satul Broşteni, 
com. Produleşti au început 
construcţia bisericii din anul 2008 
datorită distanţei foarte mari faţă de 

.Se propune respingerea, întrucât  
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale instituţiei respective. 
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4) Restaurare Biserică din lemn 
„Duminica tuturor sfinţilor” – Sf. 
Ioan din satul Onceşti, com. Voineşti 
= 200 mii lei 
 
5) Consolidare şi reabilitare 
construcţie Mânăsirea Nucet = 200 
mii lei 
 
Autori:  
Deputat PSD Gheorghe Ana 
Deputat PSD Ion Stan  
Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu 
Grup PSD+PC 

biserica din Produleşti, iar bătrânii 
sunt în imposibilitatea de a se 
deplasa. 
4) Monument istoric de valoare 
inestimabilă construită la anul 
1814.  
 
 
 
5) Monument istoric.  
 
 
SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cheltuielilor curente cu 
suma de 15.000 mii lei din Anexa 
3/01 Administraţia Prezidenţială/ 
Cap. 5100, grupa 01 şi transferarea 
la Anexa 3/13/Cap. 5101/ Grupa 
59/ Titlul X Alte cheltuieli 

2256.  Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3 / 13 / 02a 
Art. 12 Susţinerea cultelor 

Repartizarea către unităţile de cult  
din municipiul Bârlad a fondurilor 
necesare reabilitării sau finalizării 
unor lucrării de construcţii astfel: 
1. Protopopiatul Bârlad – lucrări 
sediu – 600 mii lei 

 
2. Parohia Sf. Dumitru – 300 mii lei 

 
3. Parohia Sf. Andrei – 300 mii lei 

 
4. Parohia Biserica Domnească – 600 
mii lei 

 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
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5. Parohia Sf. Ecaterina şi Sf. Înviere 
– 200 mii lei 

 
6. Parohia Sf. Petru şi Pavel – 400 
mii lei 

 
7. Parohia Sf. Nicolae – 400 mii lei 

 
8. Parohia Perieni – 100 mii lei 
 
Autor: deputat Adrian Solomon, 
PSD+PC  

2257.  Anexa 3/13/29 
La bugetul Secretariatului general 
al Guvernului – Secretariatul de 
Stat pentru Culte. 
Cod: 59.12 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru  Mânâstirea 
Oaşa, jud. Alba. 
 
Autor: deputat Iulian Iancu, 
PSD+PC 

Necesitatea construirii unor spaţii 
de educaţie şi cazare pentru tineri 
studenţi şi teologi. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
 

2258.  Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional cu 
465 mii lei pentru finalizarea, 
reabilitarea şi modernizarea lăcaşuri 
de cult din judeţul Vrancea: 
Construire lăcaşuri de cult – 
biserici în comune 
- Sala prăznuire Budesti şi Cotesti 
comuna Coteşti – 50 mii lei 

 Motivare:  
Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la creşterea gradului de acces 
şi participare la cultură şi morală 
religioasă, avându-se în vedere 
faptul că foarte multe clădiri ale 
lăcaşurilor de cult se află în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu există 
bază legală pentru finanţarea din 
bugetul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a 
cheltuielilor cu lăcaşurile de cult 
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- Construire biserică comuna Păuleşti 
– 215 mii lei 
Construire lăcaşuri de cult – 
biserici în municipii şi oraşe  
- Biserica Cartier sinistraţi şi 

Biserica Cazacli oraşul Odobeşti 
– 200 mii lei 

Autor: Deputat PSD Cristian Sorin 
Dumitrescu  

patrimoniul naţional.  
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

2259.  Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional cu 
225 mii lei pentru finalizarea, 
reabilitarea şi modernizarea lăcaşuri 
de cult din judeţul Iaşi: 
- Realizarea picturii la biserica din 
sat Zaboloteni, com. Trifeşti, jud. 
Iaşi. - Valoare 100 mii lei 

 
- Realizarea picturii la biserica din 
sat Iazu Nou, dom. Şipote, jud. Iaşi. 
- Valoare 125 mii lei. 

 
Autor: Deputat PSD Anghel Stanciu 

 Motivare: Asigurarea acestor 
sume necesare finalizării, 
reabilitării şi modernizării 
lăcaşurilor de cult va duce la 
creşterea gradului de acces şi 
participare la cultură şi morală 
religioasă, avându-se în vedere 
faptul că foarte multe clădiri ale 
lăcaşurilor de cult se află în 
patrimoniul naţional.  
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu există 
bază legală pentru finanţarea din 
bugetul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a 
cheltuielilor cu lăcaşurile de cult 

2260.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru lăcaşuri de cult suma 
de 400 mii de lei pentru „Extindere şi 
reamenajare sediu Episcopia 
Sloboziei şi Călăraşilor” din mun. 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

   Este necesară extinderea sediului 
Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, 
pentru dsfăşurarea activităţilor în 
condiţii optime. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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recunoscute din România.     
2261.  Anexa 3 / 13 / 02 

Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru lăcaşuri de cult suma 
de 350 mii de lei pentru „Pictarea 
interioară a catedralei ortodoxe” din 
mun. Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

   Este necesară pictarea interioară 
(murală) a Catedralei Ortodoxe din 
Slobozia, municipiul fiind sediul 
Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     

2262.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru lăcaşuri de cult suma 
de 100 mii de lei pentru „Reabilitarea 
bisericii ortodoxe” din comuna Bucu, 
jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

   Este necesară reabilitarea bisericii 
ortodoxe din comuna Bucu. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     

2263.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru lăcaşuri de cult suma 
de 100 mii de lei pentru „Reabilitarea 
bisericii ortodoxe” din comuna 
Cosâmbeşti, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

   Este necesară reabilitarea bisericii 
ortodoxe din comuna Cosâmbeşti. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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recunoscute din România.     
2264.  Anexa 3 / 13 / 02 

Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru lăcaşuri de cult suma 
de 100 mii de lei pentru „Reabilitarea 
bisericii ortodoxe” din comuna 
Gheorghe Lazăr, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

   Este necesară reabilitarea bisericii 
ortodoxe din comuna Gheorghe 
Lazăr. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     

2265.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru lăcaşuri de cult suma 
de 100 mii de lei pentru „Reabilitarea 
bisericii ortodoxe” din comuna 
Mărculeşti, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

   Este necesară reabilitarea bisericii 
ortodoxe din comuna Mărculeşti. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     

2266.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru cultură, recreere și 
religie suma de 350 mii de lei pentru 
„Reabilitarea bisericii ortodoxe și 
amenajare centru parohial” din  sat 
Dimieni comuna Ograda, jud. 
Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 

   Este necesară reabilitarea bisericii 
ortodoxe din satul Dimieni comuna 
Ograda şi amenajarea unui centru 
social parohial pentru îngrijire 
persoane vârstnice si copii din 
familii dezorganizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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Parlamentar al Alianţei PSD+PC. recunoscute din România.     

2267.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru lăcaşuri de cult suma 
de 100 mii de lei pentru „Reabilitarea 
bisericii ortodoxe” din comuna 
Săveni, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

   Este necesară reabilitarea bisericii 
ortodoxe din comuna Săveni. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     

2268.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru lăcaşuri de cult suma 
de 100 mii de lei pentru „Reabilitarea 
bisericii ortodoxe” din comuna 
Scânteia, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

   Este necesară reabilitarea bisericii 
ortodoxe din comuna Scânteia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     

2269.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru lăcaşuri de cult suma 
de 100 mii de lei pentru „Reabilitarea 
bisericii ortodoxe” din comuna 
Sudiţi, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

   Este necesară reabilitarea bisericii 
ortodoxe din comuna Sudiţi. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
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recunoscute din România.     
2270.  Anexa 3 / 13 / 02 

Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru lăcaşuri de cult suma 
de 100 mii de lei pentru „Reabilitarea 
bisericii ortodoxe” din comuna Valea 
Ciorii, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

   Este necesară reabilitarea bisericii 
ortodoxe din comuna Valea Ciorii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     

2271.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru cultură, recreere și 
religie suma de 100 mii de lei pentru 
„Reabilitarea bisericii ortodoxe” din 
municipiul Slobozia, cartier Bora, 
jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

   Este necesară reabilitarea bisericii 
ortodoxe din cartierul Bora, mun. 
Slobozia, jud. Ialomiţa. Aceasta 
figureaza la categoria cladiri de 
patrimoniu cultural national. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     

2272.  Anexa 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al Guvernului 
 
Cod Program 255 
Programul „Lăcaşuri de cult” 
pagina 476-a (pag.476) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru lăcaşuri de cult suma 
de 100 mii de lei pentru „Reabilitarea 
bisericii ortodoxe” din municipiul 
Slobozia, cartier Slobozia Nouă, jud. 
Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

   Este necesară reabilitarea bisericii 
ortodoxe din cartierul Slobozia 
Nouă, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 489 -

recunoscute din România.     
 

2273.  Anexa 3/13/02  
Cap.67.01 
Grupa 59 

Art.12 

Se suplimentează cu suma de 24.011 
mii lei cheltuielile necesare pentru 
Reparaţia Bisericii „SF. 40 
MUCENICI”, Parohia Ortodoxă 
Văleni, comuna Văleni, judeţul 
Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Suma este necesară efectuării 
reparaţiilor la această biserică din 
1519, considerată monument istoric 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2274.  Anexa 3/13/02  
Cap.67.01 
Grupa 59 

Art.12 

Se suplimentează cu suma de 21.469 
mii lei cheltuielile necesare pentru 
Reparaţia Bisericii „SF. 
PARASCHEVA”, Parohia Ortodoxă 
Moreni, comuna Văleni, judeţul 
Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Suma este necesară efectuării 
reparaţiilor la această biserică din 
1864, considerată monument istoric 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

2275.  Anexa 3/13/02  
Cap.67.01 
Grupa 59 

Art.12 

Se suplimentează cu suma de 2.500 
mii lei cheltuielile necesare 
construirea Bisericii „PAROHIE 
CONTEŞTI”, comuna Girov, judeţul 
Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Suma este necesară continuării şi 
finalizării investiţiei 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

2276.  Anexa 3/13/02  
Cap.67.01 

Se aprobă alocarea sumei de 400 mii 
lei necesară investiţiei „Construire 

Suma este necesară demarării 
construirii bisericii din satul Ştefan 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 490 -

Grupa 59 
Art.12 

Biserica Ştefan cel Mare şi Sfânt”, 
sat Ştefan cel Mare, judeţul Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

cel Mare. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2277.  Anexa 3/13 - Secretariatul General 
al Guvernului 
Secretariatul General pentru Culte 

Reparaţii la Biserica Ortodoxă 
com.Şiştarovăţ jud.Arad 
Valoare: 800.000 lei 
 
Autor: senator PSD Avram Crăciun  
 
 

Biserica a fost inclusă într-un 
program general de reparaţii, dar 
lucrările s-au oprit din lipsa 
surselor de finanţare, documentaţia 
a fost depusă la Secretariatul 
General pentru Culte în 2008 şi s-a 
aprobat, dar nu  s-au primit banii.  
 
 
Sursa de finanţare: 
Programul bugetul Secretariatul 
pentru Culte 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România 

2278.  Anexa 3/13 - Secretariatul General 
al Guvernului 
Secretariatul General pentru Culte 

Reparaţii la Biserica Ortodoxă 
Stănija de Sus com Buceş 
jud.Hunedoara 
Valoare: 1,200.000 lei 
 
Autor: senator PSD Avram Crăciun  
 

Biserica este situată într-un 
perimetru istoric, de pe Valea 
Crişului Alb, alături de Biserica 
monument de la Stănija de Jos 
(aceeaşi comună) şi în apropiere de 
biserica voevodală Crişcior şi 
mănăstirea Crişan.  
 
Sursa de finanţare: 
Programul bugetul Secretariatul 
pentru Culte 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România 
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2279.  Anexa 3/13 - Secretariatul General 
al Guvernului 
Secretariatul General pentru Culte 

Ajutor financiar pentru finalizarea 
Iconstasului la Biserica Ortodoxă 
Trusesti R. Moldova  
Valoare: 300.000 lei 
 
Autor: senator PSD Avram Crăciun  
 

Biserica este în construcţie nouă, 
aproape finalizată. Banii sunt 
necesari pentru iconostas. 
 
Sursa de finanţare: 
Programul bugetul Secretariatul 
pentru Culte 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România 

2280.  Anexa 3/13 - Secretariatul General 
al Guvernului 
Secretariatul General pentru Culte 

Finalizare lucrări de construcţie 
biserică sat Terca, comuna Lopătari, 
judeţ Buzău = 200.000 lei 
 
Autor: 
Deputat PSD + PC Ghiveciu Marian 

Finalizarea lucrărilor de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului de Stat 
pentru Culte 
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România 

2281.  Anexa 3/13 - Secretariatul General 
al Guvernului 
Secretariatul General pentru Culte 

Întreţinere şi gospodărire biserici de 
sat Păltiniş şi Gura Teghii, comuna 
Gura Teghii, judeţ Buzău = 70.000 
lei 
 
Autor: 
Deputat PSD + PC Ghiveciu Marian 

Finalizarea lucrărilor de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului de Stat 
pentru Culte 
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România 
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2282.  Anexa 3/13 - Secretariatul General 
al Guvernului 
Secretariatul General pentru Culte 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Capitolul 67.01 “Cultură, recreere 
şi religie”, titlul 59 “Alte cheltuieli”, 
Articolul 12 “Susţinerea cultelor” cu 
suma de 520 mii lei pentru: 
1. Continuarea construcţiei la 
Biserica “Sf.Maria” sat Drăguţeşti, 
comuna Drăguţeşti, jud.Gorj - 200 
mii lei 
2. Reparaţii la Biserica “Sf.Maria”, 
loc. Tunşi, Ţicleni, jud.Gorj - 25 mii 
lei 
3. Reparaţii la Biserica “Sf. 
Paraschiva”, loc. Ţicleni, jud.Gorj - 
30 mii lei 
4. Reparaţii la Biserica “Naşterea 
Maicii Domnului”, sat Ceauru, 
com.Băleşti, jud.Gorj - 30 mii lei 
5. Reparaţii la Biserica “Naşterea 
Maicii Domnului”, sat Băleşti, com. 
Băleşti, jud.Gorj - 10 mii lei 
6. Reparaţii la Biserica “Sf.Vasile cel 
Mare”, sat  Bălăceşti, com. Băleşti, 
judeţ Gorj - 50 mii lei 
7. Reparaţii la Biserica “Sf.Ioan 
Botezătorul”, oraş Rovinari, jud.Gorj 
- 30 mii lei 
8. Reparaţii la Catedrala 
“Sf.Constantin şi Elena”, oraş 
Rovinari, jud.Gorj - 100 mii lei 
9. Biserica Tuturor Sfinţilor, Parohia 
Precupeţii Vechi, Str.Toamnei nr.92, 

Finalizarea lucrărilor de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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sector 2, Bucureşti - 45 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat PSD + PC Vasile Popeangă 

2283.  Anexa 3 / Cap. 6701/grupa 51/ 
titlul 6 / articol 02 / alin. 18 

Reabilitare faţadă Biserica 
"Adormirea Maicii Domnului" - 
Lugoj - 200 mii lei 
 
Autor: 
Deputat PSD + PC Sorin Stragea 

monument istoric, 250 ani de la 
construire 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta este 
neclar, neprecizându-se concret 
bugetul cărui ordonator principal de 
credite ar urma să fie suplimentat. 
De asemenea,  nu se precizeaza 
sursa de finantare. 
 

2284.  Anexa 3 / Cap. 6701/grupa 51/ 
titlul 6 / articol 02 / alin. 18 

Execuţie pictură interioară Biserica 
"Învierea Domnului" Lugoj - 100 mii 
lei 
Autor: 
Deputat PSD + PC Sorin Stragea 

construcţie nouă Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta este 
neclar, neprecizându-se concret 
bugetul cărui ordonator principal de 
credite ar urma să fie suplimentat. 
De asemenea,  nu se precizeaza 
sursa de finantare. 
 

2285.  Anexa 3 / Cap. 6701/grupa 51/ 
titlul 6 / articol 02 / alin. 18 

Construcție Biserica ”Sf. Arhangheli 
Mihail și Gavril” - Lugoj - 100 mii 
lei 
Autor: 
Deputat PSD + PC Sorin Stragea 

finalizare lucrări Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta este 
neclar, neprecizându-se concret 
bugetul cărui ordonator principal de 
credite ar urma să fie suplimentat. 
De asemenea,  nu se precizeaza 
sursa de finantare. 
 

2286.  Anexa 3 / Cap. 6701/grupa 51/ 
titlul 6 / articol 02 / alin. 18 

Construcție Biserica ”Sf. Ioan 
Botezătorul” - Lugoj - 50 mii lei 
Autor: 
Deputat PSD + PC Sorin Stragea 

finalizare lucrări Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta este 
neclar, neprecizându-se concret 
bugetul cărui ordonator principal de 
credite ar urma să fie suplimentat. 
De asemenea,  nu se precizeaza 
sursa de finantare. 
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2287.  Anexa 3 / Cap. 6701/grupa 51/ 
titlul 6 / articol 02 / alin. 18 

Biserica Ortodoxă sat Țipari comuna 
Coșteiu - 40 mii lei 
Autor: 
Deputat PSD + PC Sorin Stragea 

finalizare lucrări Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta este 
neclar, neprecizându-se concret 
bugetul cărui ordonator principal de 
credite ar urma să fie suplimentat. 
De asemenea,  nu se precizeaza 
sursa de finantare. 
 

2288.  Anexa 3 / Cap. 6701/grupa 51/ 
titlul 6 / articol 02 / alin. 18 

Reabilitare Catedrala Greco Catolică 
- Lugoj - 150 mii lei 
Autor: 
Deputat PSD + PC Sorin Stragea 

monument istoric Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta este 
neclar, neprecizându-se concret 
bugetul cărui ordonator principal de 
credite ar urma să fie suplimentat. 
De asemenea,  nu se precizeaza 
sursa de finantare. 
 

2289.  Anexa 3 / Cap. 6701/grupa 51/ 
titlul 6 / articol 02 / alin. 18 

Biserica Greco Catolică sat Păru 
comuna Coșteiu - 30 mii lei 
Autor: 
Deputat PSD + PC Sorin Stragea 

stare de degradare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta este 
neclar, neprecizându-se concret 
bugetul cărui ordonator principal de 
credite ar urma să fie suplimentat. 
De asemenea,  nu se precizeaza 
sursa de finantare. 
 

2290.  Anexa 3 / Cap. 6701/grupa 51/ 
titlul 6 / articol 02 / alin. 18 

Biserica de lemn ”Sf. Arhangheli 
Petru și Pavel” - comuna Fârdea -  
385 mii lei 
Autor: 
Deputat PSD + PC Sorin Stragea 

restaurare, stare de degradare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta este 
neclar, neprecizându-se concret 
bugetul cărui ordonator principal de 
credite ar urma să fie suplimentat. 
De asemenea,  nu se precizeaza 
sursa de finantare. 
 

2291.  Anexa 3 / Cap. 6701/grupa 51/ 
titlul 6 / articol 02 / alin. 18 

Construire Biserica Baptistă Gladna 
Română comuna Fârdea - 400 mii lei 
Autor: 
Deputat PSD + PC Sorin Stragea 

cerere credincioși Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta este 
neclar, neprecizându-se concret 
bugetul cărui ordonator principal de 
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credite ar urma să fie suplimentat. 
De asemenea,  nu se precizeaza 
sursa de finantare. 
 

2292.  Anexa 3 / Cap. 6701/grupa 51/ 
titlul 6 / articol 02 / alin. 18 

Reabilitare Biserica Ortodoxă 
Gladna Română - comuna Fârdea - 
50 mii lei 
Autor: 
Deputat PSD + PC Sorin Stragea 

degradare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta este 
neclar, neprecizându-se concret 
bugetul cărui ordonator principal de 
credite ar urma să fie suplimentat. 
De asemenea,  nu se precizeaza 
sursa de finantare. 
 

2293.  Anexa 3 / Cap. 6701/grupa 51/ 
titlul 6 / articol 02 / alin. 18 

Reabilitare Biserica Baptistă Gladna 
Montană- comuna Fârdea  - 100 mii 
lei 
Autor: 
Deputat PSD + PC Sorin Stragea 

degradare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta este 
neclar, neprecizându-se concret 
bugetul cărui ordonator principal de 
credite ar urma să fie suplimentat. 
De asemenea,  nu se precizeaza 
sursa de finantare. 
 

2294.  Anexa 3 / Cap. 6701/grupa 51/ 
titlul 6 / articol 02 / alin. 18 

Reabilitare Biserica Ortodoxă 
Gladna Montană- comuna Fârdea - 
30 mii lei 
Autor: 
Deputat PSD + PC Sorin Stragea 

degradare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta este 
neclar, neprecizându-se concret 
bugetul cărui ordonator principal de 
credite ar urma să fie suplimentat. 
De asemenea,  nu se precizeaza 
sursa de finantare. 
 

2295.  Anexa 3 / Cap. 6701/grupa 51/ 
titlul 6 / articol 02 / alin. 18 

Reabilitare Biserica Ucraineană ”Sf. 
Volodemer” - Lugoj - 200 mii lei 
Autor: 
Deputat PSD + PC Sorin Stragea 

degradare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât acesta 
este neclar, neprecizându-se 
concret bugetul cărui ordonator 
principal de credite ar urma să 
fie suplimentat. De asemenea,  
nu se precizeaza sursa de 
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finantare. 
 

2296.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Construcţii case 
praznicale în satele comunei”, ”, 
comuna Hlipiceni, judeţul Botoşani, 
cu suma de 200 mii lei 

 
 

 
Iniţiator: 

Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Există numeroase solicitări din 
partea locuitorilor comunei. 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Secretariatului General 

al Guvernului 
 

Suplimentarea Bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 

Culte 

Se propune respingerea, întrucât 
conform Legii nr.500/2002, 
ordonatorul principal de credite, în 
cazul de faţă Secretariatul General 
al Guvernului, repartizează 
creditele bugetare pe ordonatori 
secundari şi terţiari de credite, în 
funcţie de sarcinile care le revin. De 
altfel, amendamentul este neclar, 
întrucât în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului nu sunt 
prevăzute sume pentru unităţi 
administrativ-teritoriale 
 

2297.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Montare central şi 
instalaţie de încălzire Biserica 
Viişoara ”, sat Viişoara Mare, 
comuna Viişoara, judeţul Botoşani, 
cu suma de 50 mii lei. 
 
 
 
 
 

Iniţiator: 
Senator Independent 

CÂMPANU Liviu 

Există numeroase solicitări din 
partea locuitorilor comunei. Sumele 
solicitate sunt necesare pentru 
finanţarea lucrărilor de construcţie, 
reabilitare şi consolidare. 

Sursa de finanţare 
Bugetul Secretariatului General 

al Guvernului 
 

Suplimentarea Bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 

Culte 

Se propune respingerea, întrucât 
conform Legii nr.500/2002, 
ordonatorul principal de credite, în 
cazul de faţă Secretariatul General 
al Guvernului, repartizează 
creditele bugetare pe ordonatori 
secundari şi terţiari de credite, în 
funcţie de sarcinile care le revin. De 
altfel, amendamentul este neclar, 
întrucât în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului nu sunt 
prevăzute sume pentru unităţi 
administrativ-teritoriale 
 

2298.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Capela Sfântul 

Există numeroase solicitări din 
partea locuitorilor comunei. Sumele 
solicitate sunt necesare pentru 

Se propune respingerea, întrucât 
conform Legii nr.500/2002, 
ordonatorul principal de credite, în 
cazul de faţă Secretariatul General 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Spiridon”, comuna Leorda, judeţul 
Botoşani, cu sumac de 150 mii lei. 
 
 
 
 
 
 

Iniţiator: 
Senator Independent 

CÂMPANU Liviu

finanţarea lucrărilor de construcţie, 
reabilitare şi consolidare. 

Sursa de finanţare 
Bugetul Secretariatului General 

al Guvernului 
 

Suplimentarea Bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte 

al Guvernului, repartizează 
creditele bugetare pe ordonatori 
secundari şi terţiari de credite, în 
funcţie de sarcinile care le revin. De 
altfel, amendamentul este neclar, 
întrucât în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului nu sunt 
prevăzute sume pentru unităţi 
administrativ-teritoriale 
 

2299.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “ Restaurarea 
Bisericii Sf. Mucenic Gheorghi”, 
satul Rediu, comuna Rădăuţi-Prut, 
judeţul Botoşani, cu suma de 150 mii 
lei. 
 
 
 
 
 

Iniţiator: 
Senator Independent 

CÂMPANU Liviu 

Există numeroase solicitări din 
partea locuitorilor comunei. Sumele 
solicitate sunt necesare pentru 
finanţarea lucrărilor de construcţie, 
reabilitare şi consolidare. 

Sursa de finanţare 
Bugetul Secretariatului General 

al Guvernului 
 

Suplimentarea Bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte 

Se propune respingerea, întrucât 
conform Legii nr.500/2002, 
ordonatorul principal de credite, în 
cazul de faţă Secretariatul General 
al Guvernului, repartizează 
creditele bugetare pe ordonatori 
secundari şi terţiari de credite, în 
funcţie de sarcinile care le revin. De 
altfel, amendamentul este neclar, 
întrucât în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului nu sunt 
prevăzute sume pentru unităţi 
administrativ-teritoriale 
 

2300.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Amplasarea unei 
centrale termice şi intalaţii de 
încălzire aferente la Biserica Sf. 
Arhangheli Migail şi Gavril”, 
cartierul Teioasa, oraş Darabani, 

Există numeroase solicitări din 
partea locuitorilor comunei. Sumele 
solicitate sunt necesare pentru 
finanţarea lucrărilor de construcţie, 
reabilitare şi consolidare. 

Sursa de finanţare 
Bugetul Secretariatului General 

Se propune respingerea, întrucât 
conform Legii nr.500/2002, 
ordonatorul principal de credite, în 
cazul de faţă Secretariatul General 
al Guvernului, repartizează 
creditele bugetare pe ordonatori 
secundari şi terţiari de credite, în 
funcţie de sarcinile care le revin. De 
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judeţul Botoşani, cu suma de 50 mii 
lei. 
 

Iniţiator: 
Senator Independent 

CÂMPANU Liviu

al Guvernului 
 

Suplimentarea Bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte 

altfel, amendamentul este neclar, 
întrucât în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului nu sunt 
prevăzute sume pentru unităţi 
administrativ-teritoriale 
 

2301.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Reabilitarea 
acoperişului Bisericii Sf. Împăraţi 
Constantin şi Elena”, oraş Darabani, 
judeţul Botoşani, cu suma de 50 mii 
lei. 
 
 
 
 
 

Iniţiator: 
Senator Independent 

CÂMPANU Liviu 

Există numeroase solicitări din 
partea locuitorilor comunei. Sumele 
solicitate sunt necesare pentru 
finanţarea lucrărilor de construcţie, 
reabilitare şi consolidare. 

Sursa de finanţare 
Bugetul Secretariatului General 

al Guvernului 
 

Suplimentarea Bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte 

Se propune respingerea, întrucât 
conform Legii nr.500/2002, 
ordonatorul principal de credite, în 
cazul de faţă Secretariatul General 
al Guvernului, repartizează 
creditele bugetare pe ordonatori 
secundari şi terţiari de credite, în 
funcţie de sarcinile care le revin. De 
altfel, amendamentul este neclar, 
întrucât în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului nu sunt 
prevăzute sume pentru unităţi 
administrativ-teritoriale 
 

2302.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Lucrări de 
reabilitare Biserica Sf. Nicolae”, 
oraş Darabani, judeţul Botoşani, cu 
suma de 50 mii lei. 
 
 
 
 
 
 

Există numeroase solicitări din 
partea locuitorilor comunei. Sumele 
solicitate sunt necesare pentru 
finanţarea lucrărilor de construcţie, 
reabilitare şi consolidare. 

Sursa de finanţare 
Bugetul Secretariatului General 

al Guvernului 
 

Suplimentarea Bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte 

Se propune respingerea, întrucât 
conform Legii nr.500/2002, 
ordonatorul principal de credite, în 
cazul de faţă Secretariatul General 
al Guvernului, repartizează 
creditele bugetare pe ordonatori 
secundari şi terţiari de credite, în 
funcţie de sarcinile care le revin. De 
altfel, amendamentul este neclar, 
întrucât în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului nu sunt 
prevăzute sume pentru unităţi 
administrativ-teritoriale 
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Iniţiator: 
Senator Independent 

CÂMPANU Liviu

 

2303.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Construirea unei 
case praznicale, Biserica Sf. Ilie ”, 
oraş Darabani, judeţul Botoşani, cu 
suma de 50 mii lei. 
 
 
 
 
 
 

Iniţiator: 
Senator Independent 

CÂMPANU Liviu

Există numeroase solicitări din 
partea locuitorilor comunei. Sumele 
solicitate sunt necesare pentru 
finanţarea lucrărilor de construcţie, 
reabilitare şi consolidare. 

Sursa de finanţare 
Bugetul Secretariatului General 

al Guvernului 
 

Suplimentarea Bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte 

Se propune respingerea, întrucât 
conform Legii nr.500/2002, 
ordonatorul principal de credite, în 
cazul de faţă Secretariatul General 
al Guvernului, repartizează 
creditele bugetare pe ordonatori 
secundari şi terţiari de credite, în 
funcţie de sarcinile care le revin. De 
altfel, amendamentul este neclar, 
întrucât în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului nu sunt 
prevăzute sume pentru unităţi 
administrativ-teritoriale 
 

2304.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Continuarea 
lucrărilor de construcţie la Biserica 
Naşterea Maicii Domnului”, sat 
Buzieni, comuna Băluşeni, judeţul 
Botoşani, cu suma de 100 mii lei. 
 
 
 

Iniţiator: 
Senator Independent 

CÂMPANU Liviu 

Există numeroase solicitări din 
partea locuitorilor comunei. Sumele 
solicitate sunt necesare pentru 
finanţarea lucrărilor de construcţie, 
reabilitare şi consolidare. 

Sursa de finanţare 
Bugetul Secretariatului General 

al Guvernului 
 

Suplimentarea Bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte 

Se propune respingerea, întrucât 
conform Legii nr.500/2002, 
ordonatorul principal de credite, în 
cazul de faţă Secretariatul General 
al Guvernului, repartizează 
creditele bugetare pe ordonatori 
secundari şi terţiari de credite, în 
funcţie de sarcinile care le revin. De 
altfel, amendamentul este neclar, 
întrucât în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului nu sunt 
prevăzute sume pentru unităţi 
administrativ-teritoriale 
 

2305.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 

Suma solicitată este necesară pentru 
construirea unei case praznicale. 

Se propune respingerea, întrucât 
conform Legii nr.500/2002, 
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Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

pentru obiectivul „Biserica sat 
Păltiniş”, comuna Păltiniş, judeţul 
Botoşani, cu suma de 150 mii lei. 
 

Iniţiator: 
Senator Independent 

CÂMPANU Liviu 

 
Sursa de finanţare 

Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

 
Suplimentarea Bugetului 

Secretariatului de Stat pentru 
Culte 

ordonatorul principal de credite, în 
cazul de faţă Secretariatul General 
al Guvernului, repartizează 
creditele bugetare pe ordonatori 
secundari şi terţiari de credite, în 
funcţie de sarcinile care le revin. De 
altfel, amendamentul este neclar, 
întrucât în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului nu sunt 
prevăzute sume pentru unităţi 
administrativ-teritoriale 
 

2306.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul „Biserica sat 
Ivancăuţi”, comuna Păltiniş, judeţul 
Botoşani, cu suma de 100 mii lei. 

 
Iniţiator: 

Senator Independent 
CÂMPANU Liviu

Reabilitare acoperiş biserică. 
Sursa de finanţare 

Bugetul Secretariatului General 
al Guvernului 

 
Suplimentarea Bugetului 

Secretariatului de Stat pentru 
Culte 

Se propune respingerea, întrucât 
conform Legii nr.500/2002, 
ordonatorul principal de credite, în 
cazul de faţă Secretariatul General 
al Guvernului, repartizează 
creditele bugetare pe ordonatori 
secundari şi terţiari de credite, în 
funcţie de sarcinile care le revin.  
 

2307.  Anexa  3/13 Secetariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 1000 mii lei , pentru 
construcţia „Capelei Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena” din municipiul 
Olteniţa, judeţul Călăraşi. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU-Grup 
Alianţa PSD+PC 

Pentru rezolvarea cerinţelor 
cetăţenilor privind existenţa unei 
capele în Cimitirul Nou din 
municipiul Olteniţa.  
 
Sursa de finanţare –Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  DAMIAN IOAN – Grup 
Alianţa PSD+PC 

2308.  Anexa  3/13 Secetariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 660 mii lei reparaţii 
capitale la Parohia Înălţarea 
Domnului-Eroi din municipiul 
Olteniţa, judetul Călăraşi. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  DAMIAN IOAN – Grup 
Alianţa PSD+PC 

Pentru salvarea monumentului 
istoric. 
 
Sursa de finanţare –Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2309.  Anexa  3/13 Secetariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de1100 lei , pentru reparaţii 
capitale la Biserica Negoeşti, 
monument istoric din comuna 
Şoldanu, judeţul Călăraşi. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 

 
Pentru salvarea monumentului 
istoric. 
 
Sursa de finanţare –Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Deputaţilor şi Senatului 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  DAMIAN IOAN – Grup 
Alianţa PSD+PC 

2310.  Anexa  3/13 Secetariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 250 mii lei, pentru 
clopotniţă şi reparaţii capitale la 
Biserica din comuna Mitreni, judeţul 
Călăraşi. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  DAMIAN IOAN – Grup 
Alianţa PSD+PC 

Pentru buna funcţionare a Bisericii. 
 
Sursa de finanţare –Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2311.  Anexa  3/13 Secetariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 260 mii lei, pentru  anexă 
socială în Parohia Sfântul Dimitrie- 
Surlari, Comuna Chiselet, judeţul 
Călăraşi. 
  

Pentru buna funcţionare a Bisericii. 
 
Sursa de finanţare –Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  DAMIAN IOAN – Grup 
Alianţa PSD+PC 

sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2312.  Anexa  3/13 Secetariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma  de 350 mii lei, pentru 
construcţie clopotniţă şi reparaţii la 
Biserica din comuna  Curcani, 
judeţul Călăraşi. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  DAMIAN IOAN – Grup 
Alianţa PSD+PC 

Anexa  3/13 Secetariatul General al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare 

2313.  Anexa  3/13 Secetariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 480mii lei, pentru 
reparaţii interioare şi pictură , 

Pentru buna funcţionare a Bisericii. 
 
Sursa de finanţare –Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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Biserica din  Radovanu, judeţul 
Călăraşi. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  DAMIAN IOAN – Grup 
Alianţa PSD+PC 

Guvernului Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2314.  Anexa  3/13 Secetariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 80 mii lei, pentru 
reparaţii şi pictură la Biserica din 
satul Valea Popii, comuna 
Radovanu, judeţul Călăraşi. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  DAMIAN IOAN – Grup 
Alianţa PSD+PC 

Pentru buna funcţionare a Bisericii. 
 
Sursa de finanţare –Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2315.  Anexa  3/13 Secetariatul General al Se propune suplimentarea bugetului Pentru buna funcţionare a Bisericii. Se propune respingerea, întrucât 
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Guvernului Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 200 mii lei, pentru 
subzidire şi consolidare Biserica din 
satul Buciumeni, oraş Budeşti, 
judeţul Călăraşi. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  DAMIAN IOAN – Grup 
Alianţa PSD+PC 

 
Sursa de finanţare –Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2316.  Anexa  3/13 Secetariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 1000 mii lei, pentru 
construcţie Biserică în satul Cetatea 
Veche, comuna Spanţov, judeţul 
Călăraşi. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
Grup Alianţa PSD+PC 

Pentru satisfacerea necesităţii unei 
biserici în satul Ceatatea Veche, 
inexistentă în prezent. 
 
Sursa de finanţare –Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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-Deputat  DAMIAN IOAN – Grup 
Alianţa PSD+PC 

2317.  Anexa  3/13 Secetariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 214 mii lei, pentru 
reparaţii la Biserica din comuna 
Crivăţ, judeţul Călăraşi. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  DAMIAN IOAN – Grup 
Alianţa PSD+PC 

Pentru buna funcţionare a Bisericii. 
 
Sursa de finanţare –Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2318.  Anexa  3/13 Secetariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 240 mii lei, pentru 
reparaţii la Biserica din comuna 
Gălbinaşi , judeţul Călăraşi. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 

Pentru buna funcţionare a Bisericii. 
 
Sursa de finanţare –Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  DAMIAN IOAN – Grup 
Alianţa PSD+PC 

2319.  Anexa 3/13/02 – Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Grupa/Titlul 59 – Titlul X – Alte 
cheltuieli, art. 12 – Susţinerea 
cultelor  

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul 
“ Împrejmuirea celor 6 (şase) 
cimitire cu gard, din satul Dor 
Mărunt – 3 buc., satul Dilga – 1 
buc., satul Înfrăţirea – 1 buc. şi satul 
Ogoru – 1 buc. ”, comuna Dor 
Mărunt, judeţul Călăraşi, cu suma de 
200 mii lei. 

 
Iniţiator: 

Senator Grup Parlamentar Mixt 
NEDELCU Vasile 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale. 
Există numeroase solicitări din 
partea locuitorilor comunei. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Secretariatului General al 
Guvernului 
Suplimentarea Bugetului 
Secretariatului de Stat pentru Culte 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar. Nu 
există bază legală pentru 
repartizarea de sume din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului pentru finanţarea 
cheltuielilor autorităţilor locale 
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                                 ORDONATOR 3/13 vol.3 

 
AMENDAMENTE RESPINSE                                                          

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011 
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2324.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune repartizarea în cadrul 
sumei alocate pentru cultură, recreere 
şi religie suma de 1500 mii de lei 
pentru consolidare şi restaurare 
Biserica „Adormirea Maicii 
Domnului” din mun. Slobozia, 
cartier Bora, jud. Ialomiţa, 
cap.67.01-Cultura, recreere şi religie, 
Titlul 50 – Alte servicii în domeniile 
culturii, recreerii şi religiei 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Este necesară reabilitarea urgentă a 
lăcaşului de cult respectiv, care este 
şi monument istoric. 
Biserica este înscrisă în ,,Lista 
Monumentelor Istorice” de la anul 
2004 cu numărul 84, cod IL-II-m-
B-14072, clasată în grupa B, are 
documentaţie tehnică şi financiară 
evaluată în noiembrie 2003. 
Obiectivul are Autorizaţie de 
Construire, emisă încă din anul 
2004, şi actualizată cu nr. 
7355/2008. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Comunicatiilor si Societatii 
Informationale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul de credite 
(conducatorul Secretariatului de 
Stat pentru Culte) decide asupra 
repartizării sumelor pe unitaţi de 
cult, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2002 privind 
stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România.     
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
bugetul Ministerului 
Comunicatiilor si Societatii 
Informationale a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

1.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii    Greco-
Catolice  din  Oraşul Beiuş 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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Art.12  Susţinerea cultelor judeţulBihor–  cu suma de 60 mii lei.
Autori : Deputat Adrian Merka 

 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii  Romano 
Catolice Neprihănita Zămislire a 
Sfintei Fecioare Maria din localitatea 
Aleşd,,  judeţul Bihor–  cu suma de 
15 mii lei 
Autori : Deputat Adrian Merka 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

3.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolică din localitatea Bigăr ,com. 
Berzasca  judeţul Caraş-Severin –  cu 
suma de 25 mii lei. 
Autori : Deputat Adrian Merka 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
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guvernului. va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

4.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolică Sf.Anton de Padova din 
localitatea Borumlaca,com.Suplacu 
de Barcau,  judeţul Bihor–  cu suma 
de 45 mii lei. 
Autori : Deputat Adrian Merka 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

5.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii    Greco-
Catolice   
Sf.Gheorghe  din localitatea Ioaniş, 
com.Finiş judeţulBihor–  cu suma de 
15 mii lei. 
Autori : Deputat Adrian Merka 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 4 -

exerciţiului bugetar. 
 

6.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii   Penticostale 
din localitatea Nădlac,  judeţul Arad–  
cu suma de 20 mii lei. 
Autori : Deputat Adrian Merka 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

7.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolică din localitatea Eibenthal, 
com.Dubova,  judeţul Mehedinti –  
cu suma de 45 mii lei. 
Autori : Deputat Adrian Merka 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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8.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii Evanghelice 
Luterane din 
localitateaVukova,com.Cheveresul 
Mare  judeţul Timis–  cu suma de 30 
mii lei. 
Autori : Deputat Adrian Merka 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

9.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolică Inălţarea Sfintei Cruci din 
localitatea Budoi ,com.Popeşti,  
judeţulBihor–  cu suma de 60 mii lei.
Autori : Deputat Adrian Merka 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

10.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Secretariatul de Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pentru unitatile 
de cult astfel : 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
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Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolică Sf. Apostoli Petru si Pavel 
din localitatea Zaoan Bai,com. Ip  
judeţul Salaj–  cu suma de 25 mii lei. 
Autori : Deputat Adrian Merka 

activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

11.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolică din localitatea Liubcova 
,com. Berzasca  judeţul Caraş-
Severin –  cu suma de 20 mii lei. 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

12.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Catedralei     Greco-
Catolice  din  oraşul  Oradea 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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Art.12  Susţinerea cultelor judeţulBihor–  cu suma de 40 mii lei.
Autori : Deputat Adrian Merka 

 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

13.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii    Greco-
Catolice din localitatea Câmpia Sălaj 
, com. Bocşa , judeţul Sălaj–  cu 
suma de 60 mii lei. 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

14.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii    Romano-
Catolice  Sf.Chiril şi Method din 
localitatea Şinteu , com.Şinteu , 
judeţul Bihor–  cu suma de 20 mii 
lei. 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
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Autori : Deputat Adrian Merka guvernului va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

15.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii    Greco-
Catolice  Sf. Familie  din oraşul 
Zalău, judeţul Sălaj–  cu suma de 30 
mii lei. 
Autori : Deputat Adrian Merka 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

16.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii Apostolice 
Penticostale din localitatea 
Budoi,com.Popeşti,  judeţul Bihor–  
cu suma de 10 mii lei. 
Autori : Deputat Adrian Merka 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 
 

17.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii    Greco-
Catolice  din localitatea Halmasd, 
com.  Halmasd judeţulSalaj –  cu 
suma de 15 mii lei. 
Autori : Deputat Adrian Merka 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

18.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolică Sf.Ioan Botezătorul din 
localitatea Moldova Nouă, judeţul 
Caraş-Severin –  cu suma de 30 mii 
lei. 
Autori : Deputat Adrian Merka 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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19.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolică din localitatea Ravensca 
,com.Şopotul Nou,  judeţul Caraş-
Severin –  cu suma de 25 mii lei. 
Autori : Deputat Adrian Merka 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

20.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolică Mult Indurerata Sfântă  
Fecioara Maria din localitatea 
Şerani,com.Borod,  judeţul Bihor–  
cu suma de 30 mii lei. 
Autori : Deputat Adrian Merka 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

21.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Secretariatul de Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pentru unitatile 
de cult astfel : 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
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Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolică Sf. Arhangheli Mihail si 
Gavril  din localitatea Madaras ,com. 
Madaras   judeţul  Bihor –  cu suma 
de 40 mii lei. 
Autori : Deputat Adrian Merka 

activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului 

eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

22.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolică Prea Sfântă Inimă a lui Isus  
din localitatea Valea Cerului 
,com.Suplacu de Barcău,  judeţul 
Bihor–  cu suma de 150 mii lei. 
Autori : Deputat Adrian Merka 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

23.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii  Romano 
Catolice  Sf.Treime din localitatea 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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Art.12  Susţinerea cultelor Tileagd com. Tileagd   judeţul Bihor 
–  cu suma de 40 mii lei. 
Autori : Deputat Adrian Merka 

 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

24.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii Romano-
Catolice   din localitatea Sfânta 
Elena,com.Coronini  judeţulCaraş-
Severin–  cu suma de 30 mii lei 
Autori : Deputat Adrian Merka 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

25.  Ministerul  Dezvoltării regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 astfel : 
 
 
 

a) pentru asfaltarea drumurilor 
comunale din , com Derna, 
sat Sacalasău Nou, jud.Bihor  
cu suma de 500  mii lei. 

Suma este necesară pentru lucrările 
de asfaltare a actualului drum 
comunal 
 
 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
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Autori : Deputat Adrian Merka 

Guvernului va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

26.  Ministerul  Dezvoltării regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 astfel : 
 
 
 

b) pentru asfaltarea drumurilor 
comunale din , com Gârnic, 
sat Gârnic, jud.Caraş Severin  
cu suma de 500  mii lei. 

 
Autori : Deputat Adrian Merka 

Suma este necesară pentru lucrările 
de asfaltare a actualului drum 
comunal 
 
 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

27.  Ministerul  Dezvoltării regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 astfel : 
 
 
 

c) pentru asfaltarea drumurilor 
comunale din , com Lugaşu 
de Jos, sat Lugaş Termezeu, 
jud.Bihor  cu suma de 200 
mii lei. 

 
Autori : Deputat Adrian Merka 

Suma este necesară pentru lucrările 
de asfaltare a actualului drum 
comunal 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 
 

28.  Ministerul  Dezvoltării regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 astfel : 
 
 
 

d) pentru asfaltarea drumurilor 
comunale din , com Suplacu 
de Barcău, jud.Bihor  cu 
suma de 500  mii lei. 

 
Autori : Deputat Adrian Merka 

Suma este necesară pentru lucrările 
de asfaltare a actualului drum 
comunal 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

29.  Ministerul  Dezvoltării regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 astfel : 
 
 

e) pentru asfaltarea drumurilor 
comunale din , com Tăuteu, 
sat Ciutelec Rovina, 
jud.Bihor  cu suma de 200 
mii lei. 

f) Autori : Deputat Adrian 
Merka 

Suma este necesară pentru lucrările 
de asfaltare a actualului drum 
comunal 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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30.  Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 astfel : 
 
 
 

g) pentru asfaltarea drumurilor 
comunale din , com Borod , 
sat Şerani, jud.Bihor  cu suma 
de 500  mii lei. 

h) Autori : Deputat Adrian 
Merka 

Suma este necesară pentru lucrările 
de asfaltare a actualului drum 
comunal 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

31.  Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 astfel : 
 
 
 

i) pentru asfaltarea drumurilor 
comunale din , com Gătaia, 
sat Butin, jud.Timiş  cu suma 
de 200  mii lei. 

j) Autori : Deputat Adrian 
Merka 

Suma este necesară pentru lucrările 
de asfaltare a actualului drum 
comunal 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

32.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional  Anexa 3/27/07 
Cap.6706 Cultură, recreere şi 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 astfel : 
 

Suma este necesară pentru lucrări 
de consolidare,extindere şi 
modernizare a căminului cultural. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
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religie 
Subcapitolul 03 
Paragraf 04 
 

k) pentru consolidarea, 
extinderea şi modernizarea 
căminului cultural din 
localitatea Eibental, comuna 
Dubova, jud.Mehedinţi cu 
suma de 30 mii lei. 

 
Autori : Deputat Adrian Merka 

 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

33.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional  Anexa 3/27/07 
Cap.6706 Cultură, recreere şi 
religie 
Subcapitolul 03 
Paragraf 04 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 astfel : 
 

l) pentru consolidarea, 
extinderea şi modernizarea 
căminului cultural din 
localitatea Budoi, comuna 
Popeşti, jud. Bihor cu suma 
de 30 mii lei. 

 
Autori : Deputat Adrian Merka 

Suma este necesară pentru lucrări 
de consolidare,extindere şi 
modernizare a căminului cultural. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

34.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional  Anexa 3/27/07 
Cap.6706 Cultură, recreere şi 
religie 
Subcapitolul 03 
Paragraf 04 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 astfel : 
 

m) pentru consolidarea, 
extinderea şi modernizarea 
căminului cultural din 

Suma este necesară pentru lucrări 
de consolidare,extindere şi 
modernizare a căminului cultural. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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 localitatea Ravensca, comuna 
Şopotu Nou, jud.Caraş 
Severin cu suma de 30 mii 
lei. 

 
Autori : Deputat Adrian Merka 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

35.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional  Anexa 3/27/07 
Cap.6706 Cultură, recreere şi 
religie 
Subcapitolul 03 
Paragraf 04 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 astfel : 
 

n) pentru consolidarea, 
extinderea şi modernizarea 
căminului cultural din 
localitatea Budoi, comuna 
Popeşti, jud. Bihor cu suma 
de 30 mii lei. 

 
Autori : Deputat Adrian Merka 

Suma este necesară pentru lucrări 
de consolidare,extindere şi 
modernizare a căminului cultural. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

36.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional  Anexa 3/27/07 
Cap.6706 Cultură, recreere şi 
religie 
Subcapitolul 03 
Paragraf 04 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 astfel : 
 

o) pentru consolidarea, 
extinderea şi modernizarea 
muzeu Episcopal Greco-
Catolic , Oradea, jud. Bihor 
cu suma de 50 mii lei. 

 

Suma este necesară pentru lucrări 
de consolidare,extindere şi 
modernizare a căminului cultural. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
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Autori : Deputat Adrian Merka va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

37.  MINISTERUL EDUCAŢIEI, 
CERCETĂRII  TINERETULUI SI 
SPORTULUI    Anexa 3/25/02 
Cap.5001 
Grupa 20 
 Titlul II Bunuri şi alte Servicii 
Art.02  Reparaţii curente 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 astfel : 
 
 
 Reabilitare Şcoala cu clasele I – VIII 
din localitatea Ravensca,com. Şopotu 
Nou, jud. Caraş-Severin cu suma de 
30 mii lei. 
 
Autori : Deputat Adrian Merka 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrari de reparatii, 
consolidari, proiectari pentru 
buna desfasurare a activitatilor 
din unitatea şcolară, avându-se 
în vedere  că aceste lucrări sunt 
în derulare 
 
 

- Sursa de Finantare : fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

38.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii    Greco-
Catolice  Sf.Gheorghe  din 
localitatea Ioaniş, com.Finiş 
judeţulBihor–  cu suma de 15 mii lei.
 
Autori : Deputat Adrian Merka 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 
 

39.  MINISTERUL EDUCAŢIEI, 
CERCETĂRII  TINERETULUI SI 
SPORTULUI    Anexa 3/25/02 
Cap.5001 
Grupa 20 
 Titlul II Bunuri şi alte Servicii 
Art.02  Reparaţii curente 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 astfel : 
 
 
 Reabilitare Liceul Teoretic 
J.Kozacek din localitatea  Budoi 
,com. Popeşti, jud. Bihor cu suma de 
100 mii lei. 
 
Autori : Deputat Adrian Merka 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrari de reparatii, 
consolidari, proiectari pentru 
buna desfasurare a activitatilor 
din unitatea şcolară, avându-se 
în vedere  că aceste lucrări sunt 
în derulare 
 
 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

40.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii    Greco-
Catolice  Hramul Duminica Tuturor 
Sfintilor  din localitatea Salajeni, 
com.Bocsa judeţul Salaj –  cu suma 
de 15 mii lei. 
Autori : Deputat Adrian Merka 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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41.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii    Greco-
Catolice   Hramul Adormirii Maicii 
Domnului din localitatea Plopis , 
com.Plopis judeţul Salaj–  cu suma 
de 15 mii lei. 
Autori : Deputat Adrian Merka 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

42.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii    Greco-
Catolice   Hramul Sf.Nicolae din 
localitatea Sumal, com Marca  
judeţul Salaj –  cu suma de 15 mii 
lei. 
Autori : Deputat Adrian Merka 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

43.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Secretariatul de Stat pentru Culte 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pentru unitatile 
de cult astfel : 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
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Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

 
Reabilitarea Bisericii    Greco-
Catolice   Hramul Sf.Proroc Ilie 
Tesviteanuldin localitatea  Marca 
com. Marca judeţul Salaj –  cu suma 
de 15 mii lei. 
Autori : Deputat Adrian Merka 

activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

44.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa 3/13 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul X Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pentru unitatile 
de cult astfel : 
 
Reabilitarea Bisericii    Greco-
Catolice   Hramul Nasterea Maicii 
Domnului din Valea lui Mihai , 
judeţulBihor–  cu suma de 20 mii lei.
Autori : Deputat Adrian Merka 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari, 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta 
unitatilor de cult. 
 
 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

45.  MINISTERUL EDUCAŢIEI, 
CERCETĂRII  TINERETULUI SI 
SPORTULUI    Anexa 3/25/02 
Cap.5001 
Grupa 71 
 Titlul XII Active Nefinanciare   

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 astfel : 
 
 Finalizare constructie campus scolar 
oras Nadlac, jud. Arad – cu suma de 
5 000 mii lei.  

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrari de  constructie si 
finalizare campus scolar. 
 

- Sursa de Finantare : fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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Art.01   Constructii Autori : Deputat Adrian Merka Guvernului. rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

46.  Ministerul  Dezvoltării regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 astfel : 
 
 
 

p) pentru asfaltarea, pietruirea  
drumurilor comunale din , 
com Sinteu, , jud.Bihor  cu 
suma de 500  mii lei. 

 
Autori : Deputat Adrian Merka 

Suma este necesară pentru lucrările 
de asfaltare a actualului drum 
comunal 
 
 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

47.  Ministerul  Dezvoltării regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 astfel : 
 
 
 

q) pentru asfaltarea, pietrirea  
drumurilor comunale din , 
comBrusturi, sat Varasau , 
jud.Bihor  cu suma de 500  

Suma este necesară pentru lucrările 
de asfaltare a actualului drum 
comunal 
 
 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
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 mii lei. 
 
Autori : Deputat Adrian Merka 

Guvernului va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

48.  Ministerul  Dezvoltării regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 astfel : 
 
 
 

r) pentru asfaltarea, pietrirea  
drumurilor comunale din , 
com Plopis, sat  Fagetu, 
jud.Salaj  cu suma de 500  
mii lei. 

 
Autori : Deputat Adrian Merka 

Suma este necesară pentru lucrările 
de asfaltare a actualului drum 
comunal 
 
 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

49.  Ministerul  Dezvoltării regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 astfel : 
 
 
 

s) pentru asfaltarea , pietrirea 
drumurilor comunale din , 
com Dubova , sat Eibenthal , 
jud. Mehedinti cu suma de 
500  mii lei. 

 
Autori : Deputat Adrian Merka 

Suma este necesară pentru lucrările 
de asfaltare a actualului drum 
comunal 
 
 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 
 

50.  Ministerul  Dezvoltării regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 astfel : 
 
 
 

t) pentru asfaltarea, pietruirea 
drumurilor comunale din , 
com Coronini, sat Sf.Elena, 
jud.Caras-Severin  cu suma 
de 500  mii lei. 

 
Autori : Deputat Adrian Merka 

Suma este necesară pentru lucrările 
de asfaltare a actualului drum 
comunal 
 
 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

51.  Ministerul  Dezvoltării regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 astfel : 
 
 
 

u) pentru asfaltarea, pietruirea  
drumurilor comunale din , 
com.Sopotul Nou, sat 
Ravensca, jud. Caras-Severin 
cu suma de 500  mii lei. 

 
Autori : Deputat Adrian Merka 

Suma este necesară pentru lucrările 
de asfaltare a actualului drum 
comunal 
 
 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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52.  Ministerul  Dezvoltării regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 astfel : 
 
 
 

v) pentru asfaltarea, pietruirea  
drumurilor comunale din , 
localitatea Bigar, jud.Caras-
Severin cu suma de 500  mii 
lei. 

 
Autori : Deputat Adrian Merka 

Suma este necesară pentru lucrările 
de asfaltare a actualului drum 
comunal 
 
 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat, trimiterea fiind 
eronata, iar sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

2325.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la cap. 67.01, cu suma de 7.190.000 
lei, pentru continuarea lucrarilor de 
intretinere sau curente la urmatoarele 
obiective: 
Restaurarea Bisericii Evanghelice 
din Bistrita – Inlaturarea efectelor 
incendiului = 3.300.000   
Catedrala Ortodoxa Sf. Apostol 
Andrei Beclean – 300.000 lei 
Parohia Ortodoxa Sf. Ioan 
Botezatorul Bistrita – 300.000 lei 
Biserica Sfântul Dumitru, 
Loc. Arcalia  -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil, 
Loc. Archiud -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 

Sumele repartizate pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judetelor , 
nu au acoperit niciodata necesarul 
pentru aceste servicii, judetele fiind 
nevoite sa asigure din venituri 
proprii( care sunt constituite numai 
din cota de 13% din impozitul pe 
venit, din 27% din sumele de 
echilibrare si sumele din cota de 
22% din impozitul pe venit), in 
detrimentul investitiilor in 
infrastructura, in special drumuri 
judetene care sunt intr-o situatie 
precara. 
 
Sursa de Finantare: Ministerul 
Apararii Nationale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 
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Loc. Ardan- 10.000 lei 
Biserica Cuvioasa Paraschiva 
Loc. Barla – 10.000 lei 
Biserica Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului 
Loc. Bistriţa- 10.000 lei  
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Bistriţa – 10.000 lei 
Biserica Pogorârea Sfântului Duh 
Loc. Bistriţa -10.000 lei 
Biserica Sf. Mucenic Gheorghe 
Loc. Bistriţa -10.000 lei 
Biserica Sf. Dumitru 
Loc. Bistriţa- 10.000 lei 
Biserica Sf. Ioan Gură de Aur 
Loc. Bistriţa -10.000 lei 
Biserica Sf. Vasile cel Mare 
Loc. Bistriţa – 10.000 lei 
Biserica Sf. Ana 
Loc. Bistriţa – 10.000 lei 
Biserica Sf. Grigore 
Loc. Bistriţa – 10.000 lei 
Biserica Sf. Ap. Petru şi Pavel 
Loc. Bistriţa – 10.000 lei 
Biserica Sf. Ap. Andrei 
Loc. Bistriţa – 10.000 lei 
Biserica Sf. Ilie 
Loc. Bistriţa – 10.000 lei 
Biserica Sf. Treime 
Loc. Bistriţa – 10.000 lei 
Biserica Tuturor Sfinţilor 
Loc. Bistriţa Subcetate – 10.000 lei 
Biserica Sf. Nicolae 
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Loc. Bistriţa Bârgăului – 10.000 lei 
Biserica Intrarea în Biserică a Maicii 
Domnului 
Loc. Bistriţa Bârgăului – 10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Blăjenii de Jos – 10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Blăjenii de Sus – 10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Budurleni – 10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Budacu de Sus – 10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Budeşti – 10.000 lei 
Biserica Sf. Andrei 
Loc. Budeşti Fânaţe – 10.000 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Buduş – 10.000 lei 
Biserica Adormirea Maicii Domnului
Loc. Ciosa – 10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Chintelnic -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Chiraleş -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Cociu -10.000 lei 
Biserica Sf. Ap. Petru şi Pavel 
Loc. Colibiţa -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Corvineşti-10.000 lei 
Biserica Sf. Dimitrie 
Loc. Crainimăt- 10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 28 -

Loc. Cuşma -10.000 lei  
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Delureni -10.000 lei 
Biserica Sf. Dumitru 
Loc. Dipşa -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Domneşti -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Dorolea -10.000 lei 
Biserica Cuvioasa Paraschiva 
Loc. Enciu -10.000 lei 
Biserica Cuvioasa Paraschiva 
Loc. Galaţii Bistriţei -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Ghinda -10.000 lei 
Biserica Sfânta Treime 
Loc. Gledin-10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Herina -10.000 lei 
Biserica Cuvioasa Paraschiva 
Loc. Josenii Bârgăului -10.000 lei 
Biserica Adormirea Maicii Domnului
Loc. Lechinţa -10.000 lei 
Biserica Sf. Ap. Petru şi Pavel 
Loc. Livezile -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Mărişelu -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Matei-10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Miceştii de Câmpie-10.000 lei 
Biserica Sf. Ioan Botezătorul 
Loc. Mijlocenii Bârgăului -10.000 lei 
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Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Milaş -10.000 lei 
Biserica Sf. Vasile cel Mare 
Loc. Monor -10.000 lei 
Biserica Sf. Ioan Botezătorul 
Loc. Mureşenii Bârgăului -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Ocniţa -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Orosfaia -10.000 lei 
Biserica Sf. Nicolae 
Loc. Orheiul Bistriţei -10.000 lei 
Biserica Pogorârea Sfântului Duh 
Loc. Petriş -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Pintic -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Posmuş -10.000 lei 
Biserica Sf. Nicolae 
Loc. Prundu Bârgăului -10.000 lei 
Biserica Sf. Nicolae 
Loc. Prundu Bârgăului -10.000 lei 
Biserica Naşterea Maicii Domnului 
Loc. Ragla -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Ruştior -10.000 lei 
Biserica Sf. Nicolae 
Loc. Rusu Bârgăului -10.000 lei 
Biserica Sf. Gheorghe 
Loc. Sângeorzu Nou -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc.Sânmihaiul de Câmpie -10.000 
lei  
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Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Sărata -10.000 lei 
Manastirea Nasterea Maicii 
Domnului 
Loc. Piatra Fântânele -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Sigmir -10.000 lei 
Biserica Înălţarea Domnului 
Loc. Sebiş -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Şieu -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Şieu Sfântu -10.000 lei 
Biserica Sf. Dumitru 
Loc. Şieu Cristur -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Şieu  Măgheruş -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Şieu Odorhei -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Şieuţ -10.000 lei 
Biserica Cuvioasa Paraschiva 
Loc. Silivaşul de Câmpie -10.000 lei 
Biserica Sf. Nicolae 
Loc. Simioneşti -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Şintereag -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Şirioara -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Slătiniţa -10.000 lei 
Biserica Adormirea Maicii Domnului
Loc. Şopteriu -10.000 lei 
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Biserica Sf. Nicolae 
Loc. Strâmba -10.000 lei 
Biserica Sf. Ilie 
Loc. Stupini -10.000 lei 
Biserica Înălţarea Domnului 
Loc. Susenii Bârgăului -10.000 lei 
Biserica Sf. Ioan Botezătorul 
Loc. Ţagu -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Ţăgşor -10.000 lei 
Biserica Sf. Treime 
Loc. Teaca -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Tiha Bârgăului -10.000 lei 
Biserica Sf. Ap. Petru şi Pavel 
Loc. Tureac -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Unirea -10.000 lei 
Biserica Adormirea Maicii Domnului
Loc. Urmeniş -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Vermeş -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Viile Tecii -10.000 lei 
Biserica Sf. Nicolae 
Loc. Viişoara -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Visuia -10.000 lei 
Biserica Sf. Arh. Mihail şi Gavriil 
Loc. Zoreni -10.000 lei 
Protopopiatul Ortodox Bistriţa 
Loc. Bistriţa -10.000 lei 
Protopopiatul Năsăud  
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Loc. Năsăud -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Agrişu -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Agrieş -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Aluniş -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Anieş -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Arşiţa -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Beclean -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Beclean -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Beudiu -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Bichigiu -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Borleasa -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Braniştea -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Căianu Mare -10.000 lei 
Parohia 
Loc. Căianu Mic -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Cepari -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Cheţiu -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Chiochiş -10.000 lei 
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Parohia Ortodoxa 
Loc. Chiuza -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Ciceu Cristeşti -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Ciceu Hăşmaş -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Ciceu Poieni  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Coldău  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Coşbuc  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Dealu Ştefăniţei  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Dobricel  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Dumbrăviţa  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Dumitra  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Feldru  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Feldru  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Feleac  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Figa  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Floreşti  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Ilişua  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
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Loc. Ilva Mare  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Ilva Mare  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Ilva Mică  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Ilva Mică  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Jimbor  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Liviu Rebreanu  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Leşu  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Leşu  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Lunca Ilvei  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Maieru  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Maieru  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Mălin  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Manic  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Măgura Ilvei  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Măluţ  -10.000 lei  
Parohia Ortodoxa 
Loc. Mititeni  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Mintiu  -10.000 lei 
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Parohia Ortodoxa 
Loc. Mocod  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Molişet  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Năsăud  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Năsăud  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Năsăud  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Năsăud  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Luşca  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Nepos  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Nimigea de Jos  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Nimigea de Sus  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Nuşeni  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Parva  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Perişor  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Piatra  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Poiana Ilvei  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Poienile Zăgrii  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
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Loc. Rebra  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Rebrişoara  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Gersa 1 -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Gersa 2  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Rodna  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Rodna  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Romuli  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Runcu Salvei  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Salva  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Săsarm  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Sita  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Sângeorz Băi  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Sângeorz Băi  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Sângeorz Băi  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Sâniocoară  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Spermezeu  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Hălmăsău  -10.000 lei 
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Parohia Ortodoxa 
Loc. Şanţ  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Tărpiu  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Tăure  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Telciu  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Telciu  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Telcişor  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Târlişua  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Ţentea  -10.000 lei 
Parohia Ortodoxa 
Loc. Valea Mare  -10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Ilva Mare,nr. 34 
cod. 427090 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Cetate,Loc.Budacul de Sus 
str. Peste Apă, nr. 175 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Lechinţa, Loc. Sângeorzu Nou 
nr.  8 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com.  Feldru, Loc. Nepos 
nr. 45 -10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Zagra, Loc. Alunişul 
nr.  41 – 10.000 lei 
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Biserica Penticostală 
Com. Zagra, Loc. Poienile Zagrei 
nr. 41- 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Zagra, nr.  328 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Loc. Sângerz Băi 
str. Plopilor, nr. 2ª – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Cetate, Loc. Petriş 
nr. 272 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Nuşeni, Loc. Mălin 
nr. 110 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Mun. Bistriţa, str. Trandafirilor 
nr. 45 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Căianu Mic , Loc. Dobric 
nr. 152 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Loc. Beclean, Sat. Figa 
nr. 61 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Matei 
nr. 186 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Şanţ 
nr. 114 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Rodna, str. Valea Mare 
nr. 445ª – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
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Mun. Bistriţa, cart. Unirea 
nr. 87ª – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Galaţii Bistriţei, Loc. Herina 
nr. 173 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală „En Hacore” 
Mun.  Bistriţa, str. Gh. Şincai 
nr. 6 -10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Leşu Ilvei 
nr. 125 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Uriu, Loc. Hăşmaşu Ciceului 
nr. 9 -10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Ciceu Giurgeşti, str. Potuca 
nr. 332 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Spermezeu, Loc. Dobricel 
nr. 30 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Loc. Năsăud, str. Gării 
nr. 2B – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Jelna 
nr. 179 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Căianu Mic, Loc. Ciceu Poieni 
nr. 70 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Rebrişoara  
nr. 652 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
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Com. Rebrişoara, Gersa I 
nr. 193 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Rebrişoara, Gersa II 
nr. 94 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Loc. Poderei 
nr. 70 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Braniştea 
nr. 277 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Spermezeu 
nr. 143 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală  
Loc. Beclean, str. Ioan Pop Reteganu 
nr. 12 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Romuli 
nr. 307 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Coşbuc 
nr. 124 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Livezile, Loc. Cuşma 
nr. 196 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală  
Loc. Arcalia 
nr. 55 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Şieu Măgheruş 
nr. 117 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
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Com. Şieu 
nr. 358 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Şieu Odorhei, str. Principală 
nr. 118 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Nimigea, Loc.Nimigea de Sus 
nr. 175 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Romuli, Loc. Dealu Ştefăniţei 
nr. 31ª – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Telciu, Loc. Fiad 
nr. 11 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Salva , Loc.Runcu Salvei 
nr. 21 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Salva , str. Coşbucului 
nr. 351 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Mun. Bistriţa, str. Andrei Mureşanu  
nr. 81- 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Mun. Bistriţa, cart. Sigmir 
nr. 148 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Feldru 
nr. 444 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Uriu, Loc. Ilişua 
nr. 97 -10.000 lei 
Biserica Penticostală 
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Com. Şieu Odorhei, Loc. Bretea 
nr. 78 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Măgura Ilvei 
nr. 290 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Poiana Ilvei 
nr. 50 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Lunca Ilvei 
nr. 632 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Telciu 
nr. 289 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Parva 
nr. 424 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Rebra 
nr. 146 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Şintereag, Loc. Cociu 
nr. 139 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Telciu, Loc. Bichigiu 
nr. 369 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Mun. Bistriţa, str. Andrei Mureşanu  
nr. 88 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Negrileşti, Loc. Purcărete – 
10.000 lei 
Biserica Penticostală 
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Com. Uriu 
nr. 103 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Cristeşti Ciceu 
nr. 301 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Josenii Bârgăului, Loc. 
Mijlocenii Bârgăului 
nr. 227ª – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Maieru 
nr. 875 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală  
Com. Maieru, Loc. Anieş 
str. Valea Anieşului 
nr. 105 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Şanţ, Loc. Valea Mare – 
10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Prundu Bârgăului, str. 
Principală 
nr. 94 – 10.000 lei 
 
Biserica Penticostală 
Loc. Năsăud , cart. Liviu Rebreanu 
nr. 35 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Căianu Mic 
nr. 28 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Căianu Mare 
nr. 243 – 10.000 lei 
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Biserica Penticostală 
Com. Căianu Mic, Loc. Dumbrăviţa 
nr. 1 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Nimigea, Loc.Mititei 
str. Obrejii, nr. 65ª – 10.000 lei 
Biserica Penticostală Betleem 
Loc. Beclean, str. 1 Decembrie 1918 
nr. 23 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Nimigea de Jos, str. Floreşti 
nr. 90 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Chiuza , Loc. Piatra – 10.000 
lei 
Biserica Penticostală 
Com. Spermezeu, Loc. Sita 
nr. 60 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Rodna , str. Morii 
nr. 693 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Dumitra, Loc. Cepari 
nr. 31ª – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Chioachiş, Loc. Jimbor 
nr. 179 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Lechinţa, Loc. Vermeş 
str. Livada, nr. 128 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Matei, Loc. Corvineşti 
nr. 95 – 10.000 lei 
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Biserica Penticostală 
Com. Sânmihaiul de Câmpie 
nr. 113 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Mun. Bistriţa, str. Mihai Viteazu 
nr. 15 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Galaţii Bistriţei 
nr. 120 – 10.000 lei 
 
Biserica Penticostală 
Com. Livezile, str. Principală 
nr. 393 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Budeşti 
nr. 151 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Livezile, Loc. Dorolea  
nr. 170 , cod. 427122 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Rusu Bârgăului 
str. Principală, nr. 212 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Josenii Bârgăului 
str. Principală, nr. 475 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Mun. Bistriţa, cart. Ghinda 
nr. 120 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Chiochiş 
Loc. Bozieş, nr. 195 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Chiuza 
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Loc. Săsarm, nr. 32 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Nuşeni  
Loc. Feleac, nr. 176 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Galaţii Bistriţei 
Loc. Dipşa, nr. 207 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Lechinţa 
Loc. Ţigău, nr. 153 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Lechinţa – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Loc. Sângeorz Băi 
sat. Cormaia – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Loc. Sângeorz Băi 
str. Someşului, nr. 68 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Dumitra 
Loc. Tărpiu, nr. 128 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Budacu de Jos 
nr. 237 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Budacu de Jos 
Loc. Buduş, str. Principală 
nr. 165 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Mun. Bistriţa 
cart. Slătiniţa, nr. 36ª – 10.000 lei  
Biserica Penticostală 
Com. Nimigea, Loc. Mocod 
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nr. 249, cod. 427184 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Ilva Mică 
nr. 80 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Mărişelu , Loc. Domneşti 
nr. 198 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Cetate, Loc. Dumitriţa 
str. Principală, nr. 56 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Şintereag 
nr. 29 – 10.000 lei 
Biserica Penticostală 
Com. Budacu de Jos  
Loc. Monariu, nr. 55 – 10.000 lei 
Biserica Baptistă 
nr.1 Bistriţa,str.V.Alexandri – 10.000 
lei 
Biserica Baptistă  
nr.2,str.Alba Iulia, mun. Bistrita – 
10.000 lei 
Biserica Baptistă  
Beclean,str.Crişan,nr.2 10.000 lei 
Biserica Baptista Nasaud  - 10.000 
lei 
 Parohia Reformată Bistriţa -10.000 
lei 
 Parohia Reformată Mălin-10.000 lei  
 Parohia Reformată Nuşeni-10.000 
lei  
 Parohia Reformată Braniştea -
10.000 lei 
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 Parohia Reformată Baţa -10.000 lei 
 Parohia Reformată Beclean-10.000 
lei  
 Parohia Reformată Ţigău -10.000 lei 
 Parohia Reformată Uriu -10.000 lei 
 Parohia Reformată Chiochiş -10.000 
lei 
 Parohia Reformată Bretea  -10.000 
lei 
 Parohia Reformată Bozieş -10.000 
lei 
 Parohia Reformată Cireşoaia  -
10.000 lei 
 Parohia Reformată Nimigea de Jos -
10.000 lei 
 Parohia Reformată Fântâniţa -
10.000 lei 
 Parohia Reformată Strugureni -
10.000 lei 
 Parohia Reformată Şieu -10.000 lei 
 Parohia Reformată Năsăud -10.000 
lei 
 Parohia Reformată Reteag -10.000 
lei 
 Parohia Reformată Şieu-Sfântu -
10.000 lei 
 Parohia Reformată Sărata-10.000 lei 
 Parohia Reformată Şintereag -
10.000 lei 
 Parohia Reformată Matei -10.000 lei 
 Parohia Reformată Tonciu -10.000 
lei 
 Parohia Reformată Fântânele -
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10.000 lei 
 Parohia Reformată Coldău -10.000 
lei 
 Parohia Reformată Viţa -10.000 lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

2326.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 150.000 lei pentru 
finantarea picturii la Biserica din 
satul Rotaria com Ciortesti jud Iasi 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Constructia e noua cu fonduri 
numai de la enoriasi/bugetul de stat 
 
Sursa de Finantare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2327.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 300.000 lei  pentru 
acoperisul pt Biserica Ortodoxa 
„Sfantul Arhidiacon Stefan” Mun 
Iasi Cartier „Doi Baieti” 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Singura biserica din zona 
 
Sursa de Finantare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2328.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea următoarele 
sume pentru: 
 
- Extindere reţea apă, canalizare 
Municipiul Topliţa 1.500.000 lei 
- Bază sportivă multifuncţională 
Municipiul Topliţa 3.500.000 lei 

Continuare investiţie 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
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- Construcţii, reparaţii Biserica 
Eparhia Covasnei şi Harghitei 
2.000.000 lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
Mircea Dusa

corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 
De altfel, nu exista baza legala 
pentru finantarea retelei de apa, 
canalizare si a bazei sportive din 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului. 

2329.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatul General al Guvernului, 
capitolul „Cultură, recreere şi 
religie”, cu suma de 294 mii lei 
pentru: 
 
1. Reabilitarea bisericii  ortodoxe  cu 
hramul Sf.Nicolae, Parohia Ortodoxa 
Nr. 1 din municipiul Aiud, jud. Alba 
– 20 mii lei. 
 
2. Reabilitarea bisericii ortodoxe cu 
hramul Acoperamintul Maicii 
Domnului din, Parohia Ortodoxa Nr. 
4 din municipiul Aiud, jud. Alba – 
20 mii lei. 
 
3. Reabilitarea bisericii ortodoxe cu 
hramul Sf. Arh. Mihail si Gavril din, 
Parohia Ortodoxa Aiudul de Sus, din 
municipiul Aiud, jud. Alba – 5 mii 
lei 
 
4. Reabilitarea bisericii ortodoxe din 
Parohia ortodoxa Aiud - Spital din 

Sumele sunt necesare pentru lucrări 
de reparaţii şi consolidări pentru 
buna desfăşurare a activităţii  
unităţilor de cult menţionate 
 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 
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municipiul Aiud, jud. Alba – 20 mii 
lei 
 
5. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
satul Ciumbrud din municipiul Aiud, 
jud. Alba – 10 mii lei 
 
6. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
satul Sincrai din municipiul Aiud, 
jud. Alba – 10 mii lei 
 
7. Reabilitarea bisericii ortodoxe cu 
hramul Sf. Andrei din Parohia 
Ortodoxa Nr. 1, din orasul Ocna 
Mures, jud. Alba – 20 mii lei 
 
8. Reabilitarea bisericii ortodoxe cu 
hramul Sf. Nicolae din Parohia 
Ortodoxa Nr. 2, din orasul Ocna 
Mures, jud. Alba – 10 mii lei 
 
9. Reabilitarea bisericii ortodoxe cu 
hramul Maica Domnului din Parohia 
Ortodoxa Nr. 3 din orasul Ocna 
Mures, jud. Alba – 10 mii lei 
 
10. Reabilitarea bisericii ortodoxe cu 
hramul Sf. Nectarie din Parohia 
Ortodoxa Nr. 4, din orasul Ocna 
Mures, jud. Alba – 10 mii lei 
 
11. Reabilitarea bisericii ortodoxe cu 
hramul Sf. Ioan Botezatorul din 
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Parohia Ortodoxa Uioara de Sus, din 
orasul Ocna Mures, jud. Alba – 7 mii 
lei 
 
12. Reabilitarea bisericii ortodoxe cu 
hramul Adormirea Maicii Domnului 
din Parohia Ortodoxa Uioara de Jos, 
din orasul Ocna Mures, jud. Alba – 7 
mii lei 
 
13. Reabilitarea bisericii  ortodoxe  
din saul Silivas, comuna Hopirta, 
jud. Alba – 10 mii lei 
 
14. Reabilitarea bisericii  ortodoxe  
din satul Hopirta, comuna Hopirta, 
jud. Alba – 5  mii lei 
 
15. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din satul Ciuguzel, comuna Lopadea 
Noua, jud. Alba – 10  mii lei 
 
16. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din satul Unirea, comuna Unirea, 
jud. Alba – 5  mii lei 
 
17. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din satul Unirea II, comuna Unirea, 
jud. Alba – 5  mii lei 
 
18. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din satul Mahaceni, comuna Unirea, 
jud. Alba – 5  mii lei 
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19. Continuarea constructiei bisericii 
ortodoxe din satul Radesti, comuna 
Radesti, jud. Alba – 20 mii lei 
 
20. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din satul Decea, comuna Miraslau, 
jud. Alba – 5  mii lei 
 
21. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din satul Stremt, comuna Stremt, jud. 
Alba – 20  mii lei 
 
22. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din satul Geoagiu de Sus, comuna 
Stremt, jud. Alba – 20  mii lei 
 
23. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din satul Mihalt I, comuna Mihalt, 
jud. Alba – 10  mii lei 
 
24. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din satul Cistei, comuna Mihalt, jud. 
Alba – 10  mii lei 
 
25. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din satul Veseus, comuna Jidvei, jud. 
Alba – 10  mii lei 
 
26. Reabilitarea bisericii ortodoxe 
din satul Obreja, comuna Mihalt, jud. 
Alba – 10  mii lei 
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Sursa de Finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

2330.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Capitolul 6701, cu suma de 
2.000.000 lei pentru continuarea 
lucrărilor de investiţii la obiectivul 
Catedrala Pogorărea Duhului Sfant 
din Municipiul Pascani 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 

PSD+PC – Camera Deputatilor 

Investiţia este începută în anul 
2000, întreruperea lucrărilor duce la 
degradarea lucrarilor făcute şi 
neterminate la acoperişul acestui 
obiectiv 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 
 

2331.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de   2602,903 mii lei 
pentru : 
 
1.Finalizarea lucrărilor de construire 
a bisericii Antim Ivireanul, oraş Tg 
Cărbuneşti, judeţ Gorj cu suma de 
200 mii lei 
 
2. Restaurare biserica Sf. Nicolae, 
din satul Teleşti, comuna Teleşti, 
judeţul Gorj cu suma de 30 mii lei 
 
3.  Reabilitare şi consolidare biserica 

Sumele sunt necesare pentru 
refacerea sau construirea locaşelor 
de cult, fundamentale pentru 
dezvoltarea spirituală şi culturală a 
comunitaţii  
 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 
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sat Pîrîu, comuna Brăneşti, judeţ 
Gorj cu suma de 600 mii lei 
 
4. Finalizarea lucrărilor la Biserica 
ortodoxă Alimpeşti, judeţ Gorj cu 
suma de 350 mii lei 
 
5. Restaurarea Bisericii Poenari din 
Bumbeşti Piţic, judeţul Gorj cu suma 
de 200 mii lei 
 
6. Construcţie de aşezământ cultural 
tip I în comuna Băleşti, judeţul Gorj, 
suma este de 71,112 mii lei 
 
7. Reabilitare clădire şi restaurare 
pictură Biserica Sf. Arhangheli- 
monument istoric din satul Tînţăreni, 
judeţul Gorj, cu suma de 1151,791 
mii lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

2332.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 918 mii lei, pentru 
construcţia „Capelei Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena” din municipiul 
Olteniţa, judeţul Călăraşi. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Pentru rezolvarea cerinţelor 
cetăţenilor privind existenţa unei 
capele în Cimitirul Nou din 
municipiul Olteniţa.  
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 
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2333.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 660 mii lei pentru 
reparaţii exterioare şi restaurare 
pictură la Parohia „Sfântul Nicolae” 
din municipiul Olteniţa, judetul 
Călăraşi. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Pentru salvarea monumentului 
istoric. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2334.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 1100 lei , pentru reparaţii 
capitale la Biserica Negoeşti, 
monument istoric din comuna 
Şoldanu, judeţul Călăraşi. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Pentru salvarea monumentului 
Istoric 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 
 

2335.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 210 mii lei, pentru 
clopotniţă la Biserica din comuna 
Mitreni, judeţul Călăraşi. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Pentru buna funcţionare a Bisericii. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2336.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 240 mii lei, pentru  

Pentru buna funcţionare a Bisericii. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
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lucrări de reparaţii şi reabilitare a 
Bisericii din Parohia Gălbinaşi, 
judeţul Călăraşi. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Apararii Nationale 
 

avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2337.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma  de 320 mii lei, pentru 
reparaţii clădire şi instalaţii electrice 
la Biserica din satul Progresu, 
comuna Sohatu, judeţul Călăraşi. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Pentru buna funcţionare a Bisericii. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2338.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 480 mii lei, pentru 
reparaţii interioare şi pictură, 
Biserica din  Radovanu, judeţul 
Călăraşi. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Pentru buna funcţionare a Bisericii. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2339.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de15 mii lei, pentru reparaţii 
şi pictură la Biserica din satul Valea 
Popii, comuna Radovanu, judeţul 
Călăraşi. 

Pentru buna funcţionare a Bisericii. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2340.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 180 mii lei, pentru 
subzidire şi consolidare Biserica din 
satul Buciumeni, oraş Budeşti, 
judeţul Călăraşi. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Pentru buna funcţionare a Bisericii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2341.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 1000 mii lei, pentru 
construcţie Biserică în satul Cetatea 
Veche, comuna Spanţov, judeţul 
Călăraşi. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Pentru satisfacerea necesităţii unei 
biserici în satul Ceatatea Veche, 
inexistentă în prezent. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2342.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 8.000 
mii lei, reprezentând reabilitarea şi 
modernizarea bisericilor din Satu-
Mare 

1. Reabilitarea şi modernizarea 

Pentru buna functionare a 
Bisericilor si lacasurilor de cult 
mentionate in coloana anterioara! 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
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Bisericii Certeze – Satu Mare 
- 2.000 mii lei; 

2. Reabilitarea şi modernizarea 
Bisericii -Negreşti Oaş – Satu 
Mare - 2.000 mii lei; 

3. Reabilitarea şi modernizarea 
Bisericii Bârsău De Sus – 
Satu Mare - 2.000 mii lei; 

4. Reabilitarea şi modernizarea 
Bisericii  Carei – Satu Mare - 
2.000 mii lei. 

 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2343.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 140 mii lei, pentru 
reparaţii la Biserica din comuna 
Crivăţ, judeţul Călăraşi. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Pentru buna funcţionare a Bisericii. Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2344.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului  
cu suma de 343 mii lei, pentru 
reparaţii la Biserica din comuna 
Fundeni , judeţul Călăraşi. 

Pentru buna funcţionare a Bisericii. Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
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Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2345.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Talpa, com. 
Bărgăoani, jud. Neamţ, de la Titlul 
59 „Titlul X Alte cheltuieli”, articol 
12 „Susţinerea cultelor"  
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Asigurarea unor condiţii decente 
pentru oficierea serviciilor 
religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2346.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 200 lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Ioachim şi Ana, 
municipiul Piatra Neamţ, jud. Neamţ, 
de la Titlul 59 „Titlul X Alte 
cheltuieli”, articol 12 „Susţinerea 
cultelor"  
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Construcţie nouă în derulare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2347.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
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TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 
 

Parohia ortodoxă, loc. Bâra, com. 
Bâra, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Administratiei si Internelor 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

religioase. 
 
 
 

de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Administratiei si 
Internelor a fost dimensionat 
astfel incat sa i se asigure 
functionarea corespunzatoare in 
raport cu sarcinile care ii revin. 

2348.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Negreşti, com. 
Bârai, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Administratiei si Internelor 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Administratiei si 
Internelor a fost dimensionat 
astfel incat sa i se asigure 
functionarea corespunzatoare in 
raport cu sarcinile care ii revin. 

2349.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. Rediu, 
com. Bâra, jud. Neamţ 
 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Administratiei si Internelor 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Administratiei si 
Internelor a fost dimensionat 
astfel incat sa i se asigure 
functionarea corespunzatoare in 
raport cu sarcinile care ii revin. 

2350.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Cuvioasă 
Paraschiva, loc. Căuşeni, com. 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
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 Boghicea, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Administratiei si Internelor 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

 Ministerului Administratiei si 
Internelor a fost dimensionat 
astfel incat sa i se asigure 
functionarea corespunzatoare in 
raport cu sarcinile care ii revin. 

2351.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Nistria cu 
Slobozia – 2 biserici, com. Boghicea, 
jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Administratiei si Internelor 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Administratiei si 
Internelor a fost dimensionat 
astfel incat sa i se asigure 
functionarea corespunzatoare in 
raport cu sarcinile care ii revin. 

2352.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Pogorârea Sf. Duh, 
loc. Boghicea, com. Boghicea, jud. 
Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Administratiei si Internelor 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Administratiei si 
Internelor a fost dimensionat 
astfel incat sa i se asigure 
functionarea corespunzatoare in 
raport cu sarcinile care ii revin. 

2353.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Petru şi Pavel, 
loc. Boghicea, com. Boghicea, jud. 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
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CHELTUIELI  
 

Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Administratiei si Internelor 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

 Ministerului Administratiei si 
Internelor a fost dimensionat 
astfel incat sa i se asigure 
functionarea corespunzatoare in 
raport cu sarcinile care ii revin. 

2354.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 
Slobozia, com. Boghicea, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Administratiei si Internelor 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Administratiei si 
Internelor a fost dimensionat 
astfel incat sa i se asigure 
functionarea corespunzatoare in 
raport cu sarcinile care ii revin. 

2355.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia romano-catolică PreaSfânta 
Inima lui Isus, loc. Boghicea, com. 
Boghicea, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Administratiei si Internelor 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Administratiei si 
Internelor a fost dimensionat 
astfel incat sa i se asigure 
functionarea corespunzatoare in 
raport cu sarcinile care ii revin. 

2356.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Cuci, com. 
Bozieni, jud. Neamţ 
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Administratiei si 
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 Sursa de finanţare: Ministerul 
Administratiei si Internelor 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Internelor a fost dimensionat 
astfel incat sa i se asigure 
functionarea corespunzatoare in 
raport cu sarcinile care ii revin. 

2357.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
Articol 59; Alineat 12 Susţinerea 
cultelor 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Crăieşti, com. 
Bozieni, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Mediului si Padurilor 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Mediului a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2358.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Iucşa, com. 
Bozieni, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Mediului si Padurilor 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Mediului a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2359.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Băneasa, com. 
Bozieni, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Mediului si Padurilor 
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Mediului a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

sarcinile care ii revin. 

2360.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Cordun, com. 
Cordun, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Mediului si Padurilor 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Mediului a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2361.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Simioneşti, 
com. Cordun, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Mediului si Padurilor 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Mediului a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2362.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 
Pildeşti, com. Cordun, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Mediului si Padurilor 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Mediului a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2363.  SECRETARIATUL GENERAL Reparaţii şi modernizare biserică şi Motivaţia: Asigurarea unor condiţii Se propune respingerea 
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AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Treime, loc. 
Doljeşti, com. Doljeşti, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 

amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2364.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 
Buhonca, com. Doljeşti, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2365.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 
Buruieneşti, com. Doljeşti, jud. 
Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2366.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
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TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Rotunda, com. Doljeşti, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

 
 

avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2367.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Dimitrie cu 
Hramul Sf. Dimitrie, com. Gîdinţi, 
jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2368.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia romano-catolică Trupul 
Domnului, loc. Gherăieşti, com. 
Gherăieşti, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2369.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia romano-catolică Sf. Tereza, 
loc. Teţcani, com. Gherăieşti, jud. 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
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CHELTUIELI  
 

Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

 Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2370.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Gherăieşti, 
com. Gherăieşti, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2371.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Icuşeşti, com. 
Icuşeşti, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2372.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Bătrâneşti şi 
loc. Spiridoneşti, com. Icuşeşti, jud. 
Neamţ 
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
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Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2373.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Băluşeşti, 
com. Icuşeşti, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2374.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Mesteacăn, 
com. Icuşeşti, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2375.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia oromano-catolică, loc. 
Băluşeşti, com. Icuşeşti, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

sarcinile care ii revin. 

2376.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Mihail şi 
Gavril, loc. Mărmureni, com. 
Oniceni, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2377.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Dumitru, loc. 
Oniceni, com. Oniceni, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2378.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Constantin şi 
Elena şi Sf. Nicolae, loc. Valea Enei, 
com. Oniceni, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale
 
Autori: Grupul Parlamentar 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 
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PSD+PC – Camera Deputatilor
2379.  SECRETARIATUL GENERAL 

AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Mihail şi 
Gavril, loc. Poiana Humei, com. 
Oniceni, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2380.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Pînceşti, com. 
Pînceşti, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2381.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Holm, com. 
Pînceşti, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2382.  SECRETARIATUL GENERAL Reparaţii şi modernizare biserică şi Motivaţia: Asigurarea unor condiţii Se propune respingerea 
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AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Ciurea, com. 
Pînceşti, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 

amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2383.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Patricheni şi 
loc. Tălpălăi, com. Pînceşti, jud. 
Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2384.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Dumitru, loc. 
Poieniţa, com. Poienari, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2385.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Mihail şi 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
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TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Gavril, loc. Poienari, com. Poienari, 
jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

 
 

avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2386.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Mihail şi 
Gavril, loc. Săcăleni, com. Poienari, 
jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2387.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Luţca, com. 
Sagna, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2388.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Nicolae, loc. 
Sagna, com. Sagna, jud. Neamţ 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
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CHELTUIELI  
 
 

 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2389.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. Sagna, 
com. Sagna, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2390.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 
Vulpăşeşti, com. Sagna, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2391.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, 
Parohia romano-catolică Sf. Petru şi 
Pavel, loc. Traian, com. Săbăoani, 
jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
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Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2392.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, 
Parohia romano-catolică Sf. Mihail 
Arhanghelul, loc. Săbăoani, com. 
Săbăoani, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2393.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 
Săbăoani, com. Săbăoani, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2394.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, 
Parohia romano-catolică Sf. Iosif, 
loc. Săbăoani, com. Săbăoani, jud. 
Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

sarcinile care ii revin. 

2395.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Stăniţa cu 
Cicirea – 2 biserici, com. Staniţa, 
jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2396.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Todireni cu 
Poienile Oancei – 2 biserici, com. 
Staniţa, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2397.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Ghidion cu 
Veja – 2 biserici, com. Staniţa, jud. 
Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

sarcinile care ii revin. 

2398.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 
Tămăşeni, com. Tămăşeni, jud. 
Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2399.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii lei, 
Parohia romano-catolică Pogorârea 
Sf. Duh, loc. Adjudeni, com. 
Tămăşeni, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2400.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Valea Ursului 
şi loc. Muncelu, com. Valea Ursului, 
jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

sarcinile care ii revin. 

2401.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Bucium şi 
Şiştari, com. Valea Ursului, jud. 
Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 
 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2402.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Chilii, com. 
Valea Ursului, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2403.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Giurgeni, 
com. Valea Ursului, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 
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PSD+PC – Camera Deputatilor
2404.  SECRETARIATUL GENERAL 

AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Construcţie cantină socială în valoare 
de 600 mii lei, Parohia Ceahlău, 
com. Ceahlău,  jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Motivaţia: Susţinerea materială a 
familiilor nevoiaşe; ajutorarea 
persoanelor defavorizate, familiilor 
şi copiilor cu probleme speciale 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2405.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Talpa, com. 
Bărgăoani, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
decente pentru oficierea serviciilor 
religioase 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2406.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI - Anexa3/13 
 
TITLUL X. ALTE 
CHELTUIELI  
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 200 lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Ioachim şi Ana, 
municipiul Piatra Neamţ, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Motivaţia: Construcţie nouă în 
derulare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2407.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI  
Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 

Se propune alocarea sumei de 8.000 
mii lei, reprezentând reabilitarea şi 
modernizarea bisericilor din Satu-

Reabilitarea şi modernizarea 
Bisericilor mentionate. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
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art.12 Mare  
5. Reabilitarea şi modernizare 
Bisericii                                             
CERTEZE – Satu Mare - 2.000 mii 
lei; 
6. Reabilitarea şi modernizare 
Bisericii  ----NEGREŞTI OAŞ – 
Satu Mare - 2.000 mii lei; 
7. Reabilitarea şi modernizare 
Bisericii  BÂRSĂU DE SUS – Satu 
Mare - 2.000 mii lei; 
8. Reabilitarea şi modernizare 
Bisericii  CAREI – Satu Mare - 
2.000 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: din suma 
prevăzută în bugetul  Secretariatului 
General al Guvernului 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2408.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI  
Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 
art.12 

Se propune alocarea sumei de 
500.000 lei, pentru continuarea 
lucrării de schimbare a învelitorii de 
tablă de pe acoperişul paraclisului şi 
al clopotniţei Mănăstirii Cheia, 
comuna Măneciu, judeţul Prahova. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale

Continuarea lucrării de schimbare a 
învelitorii de tablă de pe acoperişul 
paraclisului şi al clopotniţei 
Mănăstirii Cheia, comuna Măneciu, 
judeţul Prahova. 
 

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

sarcinile care ii revin. 

2409.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI  
Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 
art.12 

Se propune alocarea sumei de 2.000 
mii lei  pentru construcţii, reparaţii 
Biserica Eparhia Covasnei şi 
Harghitei, Judeţul Harghita. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetara  la dispoziţia Guvernului 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
bisericii având în vedere stadiul 
avansat de degradare.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2410.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI  
Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 
art.12 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 100 mii lei, pentru 
realizarea picturii la Biserica 
Ortodoxă din sat Zaboloteni, comuna 
Trifeşti, Judeţul Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie, întrerupte 
datorită lipsei resurselor financiare.. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2411.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI  
Anexa nr.3/13/02 – Grupa 59, 
art.12 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 125 mii lei, pentru 
realizarea picturii la Biserica 
Ortodoxă din sat Iazu Nou,, comuna 
Şipote, Judeţul Iaşi 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie, întrerupte 
datorită lipsei resurselor financiare.. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
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Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2412.  Anexa nr.3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei, pentru construcţia unui pod 
peste pârâul Barcani pe DC 22 între 
Lădăuţi şi Barcani, comuna Barcani, 
judeţul Covasna.   
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de 
cheltuieli din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

2413.  Anexa nr.3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 1.200 
mii lei, pentru înfiinţare reţea de 
canalizare şi staţii de epurare în 
satele Zabratau şi Crasna, comuna 
Sita Buzăului, judeţul Covasna.  
 
Sursa de finanţare: Institutul 
Cultural Roman 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de 
cheltuieli din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

2414.  Anexa nr.3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 500 mii lei, pentru 
finalizarea reţelei de canalizare din 
comuna Coarnele Carei, Judeţul Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Institutul 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
 
     
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de 
cheltuieli din bugetul 
Secretariatului General al 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 83 -

Cultural Roman 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Guvernului. 

2415.  Anexa nr.3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 3.300 mii lei, 
pentru extinderea alimentării cu apă 
din satele Tabăra, Buruieneşti, 
Traian, Soloneţ din comuna Bivolari, 
Judeţul Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Curtea de 
Conturi 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de 
cheltuieli din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

2416.  Anexa nr.3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
SGG cu suma de 5.500 mii lei, 
pentru alimentare cu apă în satul 
Rădeni, comuna Roşcani, Judeţul 
Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Curtea de 
Conturi 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de 
cheltuieli din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

2417.  Anexa nr.3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 3.900 
mii lei, pentru  Canalizare menajeră 
şi staţie de epurare în comuna 
Hăghig, judeţul Covasna.  
 
Sursa de finanţare:: Inalta Curte de 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de 
cheltuieli din bugetul 
Secretariatului General al 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 84 -

Casatie si Justitie  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Guvernului. 

2418.  Anexa nr.3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei, pentru  Baza sportivă, 
comuna Sita Buzăului, judeţul 
Covasna.  
 
Sursa de finanţare: Inalta Curte de 
Casatie si Justitie  
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de 
cheltuieli din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

2419.  Anexa nr.3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 650 
mii lei, pentru construcţia unui pod 
peste pârâul Tarlung, comuna 
Dobârlău, judeţul Covasna.   
 
Sursa de finanţare: Inalta Curte de 
Casatie si Justitie  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de 
cheltuieli din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

2420.  Anexa nr.3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 690 
mii lei, pentru  Baza sportivă, 
comuna Hărghig, judeţul Covasna.  
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Public 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de 
cheltuieli din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 
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2421.  Anexa 3/13/02 
Art.12, Susţinerea cultelor 

Suplimentarea cu 2.880 mii lei 
pentru construirea Bisericii 
„Adormirea Maicii Domnului, 
Parohia Ortodoxă Tupilaţi, jud. 
Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Public 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Suma este necesară continuării 
investiţiilor. Suma primită 120 
mii lei; suma necesară 2.880 mii 
lei. Sursa: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Public a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2422.   Suplimentarea cu 400 mii lei pentru 
finalizarea construcţiei bisericii 
„Sfântu Nicolae" din Parohia 
Ortodoxă Oşloveni, corn. Bodeşti, 
jud. Neamţ  
 
Sursa de finanţare:Ministerul 
Apararii Nationale  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Suma este necesară terminării 
construcţiei bisericii. Suma 
primită: 120 mii lei; suma 
necesară 400 mii lei.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2423.  Anexa 3/13 Secretariatul General 
al Guvernului  

Suplimentarea cu 2.800 mii lei 
pentru finalizarea construcţiei 
Bisericii „Aftanasie şi Chirilă" din 
Parohia Ortodoxă Curechiştea, corn. 
Grumăzeşti, jud. Neamţ  
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Suma este necesară terminării 
construcţiei bisericii. Suma 
primită: 80 mii lei; suma 
necesară 2.800 mii lei. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 
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2424.  Anexa 3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 50 000 lei pentru 
reabilitarea Bisericii Sf. Mare 
Mucenic Gheorghe, Oradea, jud. 
Bihor  
 
Sursa de finanţare:Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Reabilitare construcţie (vitralii, 
geamuri, incalzire) 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2425.  Anexa 3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 50 000 lei pentru 
reabilitarea Bisericii Sf. Vineri, 
Oradea, jud. Bihor  
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Reabilitare construcţie(vitralii, 
geamuri, incalzire)  
  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2426.  Anexa 3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 100 000 lei pentru 
reabilitarea 
Bisericii Sf. Vasile cel Mare, 
Parohia 
ortodoxa Romana Velenta, Oradea, 
jud. 
Bihor 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Apararii Nationale 
 

Reabilitare construcţie(reparaţii 
interioare, iconostas) 
  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

2427.  Anexa 3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 50 000 lei pentru 
reabilitarea 
Bisericii Sf. Mare Mucenic 
Gheorghe, 
Oradea, jud. Bihor 
 
Sursa de finanţare: :Ministerul 
Apararii Nationale 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Reabilitare construcţie (acoperiş   
casa   de   bătrâni, construcţii 
anexe) 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apararii Nationale 
a fost dimensionat astfel incat sa 
i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2428.  Suma se introduce la Anexa 3/13 
de la Secretariatul General al 
Guvernului  

Alocarea sumei de 1000000 RON 
pentru continuarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivul biserica 
Pogorârea Duhului Sfânt din Târgul 
Frumos, judeţul Iaşi.  
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
economiei Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Investiţia este începută din 
anul2000, întreruperea lucrărilor 
duce la degradarea lucrărilor 
făcute şi neterminate. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a fost dimensionat astfel 
incat sa i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2429.  Suma se introduce la Anexa 3/13 
de la Secretariatul General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de 1500000 RON 
pentru continuarea lucrărilor de 
investiţie la obictivul biserica Sfânta 
Vineri din municipiul Paşcani. 
  
Sursa de finanţare:Ministerul 

Investiţia este începută din anul 
1996, întruperea lucrărilor duce 
la degradarea lucrărilor făcute şi 
neterminate. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
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Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Afaceri a fost dimensionat astfel 
incat sa i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2430.  Suma se introduce la Anexa 3/13 
de la Secretariatul General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de 1000000 RON 
pentru terminarea lucrărilor la 
biserica Capela Sfântul loan 
Botezătorul din incinta spitalului 
municipal Paşcani.  
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Investiţia este începută din anul 
1996, întruperea lucrărilor duce 
la degradarea lucrărilor făcute şi 
neterminate. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a fost dimensionat astfel 
incat sa i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2431.  Suma se introduce la Anexa 3/13 
de la Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul cultura 
67.01 

Alocarea sumei de 2000000 RON 
pentru continuarea lucrărilor de 
investiţii la obiectivul Catedrala 
Pogorârea Duhului Sfânt din 
municipiul Paşcani. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Investiţia este începută din anul 
2000, întruperea lucrărilor duce 
la degradarea lucrărilor făcute şi 
neterminate la acoperişul 
acestui obiectiv. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a fost dimensionat astfel 
incat sa i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2432.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se solicită suplimenatrea bugetului 
alocat Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 300 mii lei, 
pentru reabilitare Biserică sat Pietriş, 

Lăcaşul de cult este într-o stare 
avansată de degradare, având 
nevoie de  reparaţii capitale şi 
refacerea picturilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
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comuna Baldovineşti, judeţ Olt 
 
Sursa de finanţare: : Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

 Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a fost dimensionat astfel 
incat sa i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2433.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 200 mii 
pentru reabilitare Biserică sat Călui, 
comuna Călui, judeţ Olt 
 
Sursa de finanţare: : Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Lăcaşul de cult este într-o stare 
avansată de degradare, având 
nevoie de  reparaţii capitale şi 
refacerea picturilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a fost dimensionat astfel 
incat sa i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2434.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se solicită suplimenatrea bugetului 
alocat Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 300 mii lei  
pentru reabilitare Biserică sat 
Băleasa, comuna Găvăneşti, judeţ 
Olt 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Lăcaşul de cult este într-o stare 
avansată de degradare, având 
nevoie de  reparaţii capitale şi 
refacerea picturilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a fost dimensionat astfel 
incat sa i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 
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2435.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se solicită suplimenatrea bugetului 
alocat Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 300 mii lei  
pentru reabilitare Biserică sat 
Broşteni, comuna Găvăneşti, judeţ 
Olt 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Lăcaşul de cult este într-o stare 
avansată de degradare, având 
nevoie de  reparaţii capitale şi 
refacerea picturilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a fost dimensionat astfel 
incat sa i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2436.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se solicită suplimenatrea bugetului 
alocat Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 300 mii lei 
pentru reabilitare Biserică sat 
Găvăneşti, comuna Găvăneşti, judeţ 
Olt 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Lăcaşul de cult este într-o stare 
avansată de degradare, având 
nevoie de  reparaţii capitale şi 
refacerea picturilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a fost dimensionat astfel 
incat sa i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2437.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se solicită suplimenatrea bugetului 
alocat Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 300 mii lei 
pentru reabilitare Biserică sat 
Găvăneşti, comuna Găvăneşti, judeţ 
Olt 
 

Lăcaşul de cult este într-o stare 
avansată de degradare, având 
nevoie de  reparaţii capitale şi 
refacerea picturilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a fost dimensionat astfel 
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Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

incat sa i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2438.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se solicită suplimenatrea bugetului 
alocat Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 300 mii lei 
pentru reabilitare Biserică sat Oboga 
de Jos, comuna Oboga, judeţ Olt 
 
 Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Lăcaşul de cult este într-o stare 
avansată de degradare, având 
nevoie de  reparaţii capitale şi 
refacerea picturilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comertului si Mediului de 
Afaceri a fost dimensionat astfel 
incat sa i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2439.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se solicită suplimenatrea bugetului 
alocat Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 300 mii lei 
pentru reabilitare Biserică sat Oboga 
de Mijloc, comuna Oboga, judeţ Olt 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Lăcaşul de cult este într-o stare 
avansată de degradare, având 
nevoie de  reparaţii capitale şi 
refacerea picturilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Administratiei Prezidentiale a 
fost dimensionat astfel incat sa i 
se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2440.  Anexa nr.3/13/02a  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 600 mii lei 
pentru construire capelă în comuna 

Este necesară construirea 
capelei deoarece normele 
Uniunii Europene impun ca 
fiecare comună să aibă o capela. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
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Călui, Judeţ Olt 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

 Administratiei Prezidentiale a 
fost dimensionat astfel incat sa i 
se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2441.  Anexa nr.3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei 827 mii 
lei la titlul 59 Alte cheltuieli, art.12 
Susţinerea cultelor pentru: 
- Construirea Paraclisului Bisericii 
„Adormirea Maicii Domnului”din 
Brăteşti, Stolniceni, judeţul Iaşi  
- Alocare fonduri pentru construirea 
Bisericii cu hramul „Trei Ierarhi – 
Vasile, Grigore şi Ioan” Lipoveneşti, 
judeţul Iaşi 
- Renovarea Bisericii Catolice – sat 
Căzăneşti, jud. Iaşi 
- Restaurarea Bisericii Monument – 
Ion Neculce, tip corabie, judeţul Iaşi 
– proiect depus la Ministerul 
Culturii şi Cultelor 
- Renovarea Bisericii cu hramul 
„Sfinţilor Arhangheli Mihail şi 
Gavril” datând din 1777, Costeşti, 
judeţul Iaşi 
- Reabilitarea acoperiş Biserica 
„Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril, 
Balş, judeţul Iaşi 
- Renovarea picturii interioare 
Biserica „Sfântul Andrei” sat Coasta 
Măgurii, judeţul Iaşi 

Lăcaşul de cult este într-o stare 
avansată de degradare, având 
nevoie de  reparaţii capitale şi 
refacerea picturilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Administratiei Prezidentiale a 
fost dimensionat astfel incat sa i 
se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

2442.  Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Investiţii, continuarea lucrărilor de 
modernizare şi reabilitarea unor 
obiective din : 
Lăcaşuri de cult, continuarea unor 
lucrări de investiţii şi de reabilitare 
7.300 mii lei 
             din care : 
    1. Reabilitare Biserica Ţoleşti,   
        comuna Forăşti, jud. Suceava        
100 mii lei 
2. Reabilitare Biserica  
   Sf. Nicolae – Moişa, comuna      
   Boroaia, jud. Suceava                         
30 mii lei 
3. Continuarea lucrărilor    
   Catedrala Ortodoxă, municipiul    
   Fălticeni, jud. Suceava                        
5.000 mii lei 
4. Restaurarea şi curăţirea   
   picturilor bisericii din Parohia   
   Sf-ţii Voievozi – Oprişeni,  
   municipiul Fălticeni, 
   jud. Suceava                              
1.000 mii lei 
5. Reabilitare Biserica Budeni,    
   oraşul Dolhasca,  
   jud. Suceava 20 mii lei 

Cerinţa prevenirii distrugerii 
unui monument istoric şi a 
reabilitării unor lăcaşuri de cult. 
Satisfacerea unor cereri ale 
populaţiei din zonele respective 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Administratiei Prezidentiale a 
fost dimensionat astfel incat sa i 
se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 94 -

6. Reabilitare Biserica Sf.    
    Treime, comuna Dolheşti, jud.  
    Suceava  200 mii lei 
7. Reabilitare Biserica Sf.   
   Nicolae, Cotu Băii, comuna    
   Fântâna Mare, jud. Suceava               
50 mii lei 
8. Reabilitare Biserica   
   Dumbrăviţa, comuna Vadu  
   Moldovei, jud. Suceava                      
100 mii lei 
9. Reabilitare Biserica Sf-ţii  
   Petru şi Pavel, Berchişeşti,  
   comuna Berchişeşti,  
   jud. Suceava   600 mii lei 
10. Reabilitare Biserica Sf.  
    Gheorghe , comuna Drăguşeni,  
    jud. Suceava  200 mii 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

2443.  Anexa nr. 3/13, capitolul 5001, 
titlul XII, grupa 71, art. 01, alin. 
01 
 

Finalizarea construcţiei Bisericii 
Văleni, comuna Sălătrucu, judeţul 
Argeş – 300.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Nevoia de a termina construcţia 
acestui locaş de cult în 
beneficiul locuitorilor satului 
Văleni. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Administratiei Prezidentiale a 
fost dimensionat astfel incat sa i 
se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 
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2444.  Anexa 3/13/02, Secretariatul 
General al Guvernului, capitol 
5001, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice, 
alin.1 Transferuri catre institutii 
publice 

Se aloca suma de 80 mii RON 
pentru reparatii interioare la sediul 
CNR UNESCO din str. Cehov nr.8, 
sector 1, Bucuresti 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Clădirea  pe care o ocupă CNR 
UNESCO, pe bază de contract 
este situată în str. Cehov nr.8, 
sector 1 si este propietate a 
RAPPS – SAIFI. Datorită 
faptului că nu s-au mai efectuat 
nici-un fel de reparaţii curente 
de aproape 50 de ani , spaţiile 
de birouri interioare  sunt  în 
continuă degradare. Acest fapt 
s-a datorat fisurilor care au 
existat în acoperisul casei, lucru 
care a facut ca, până la 
remediarea acestei situatii de 
către propietar în anul 2009, la 
orice ploaie apa să pătrundă în 
pereţi si în pardoseli producând 
igrasie şi mucegai.  
Remedierea acestor deficienţe 
privind zugrăveli interioare, 
pereti si plafoane, reparare 
tocuri si foi usi si ferestre, 
instalatia de apă, instalatia 
electric afectată de umezeala 
continuă, pardoseli de lemn în 
toate camerele trebuie făcută cu 
prioritate în anul 2010. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de 
cheltuieli din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 

2445.  Secretariatul General al 
Guvernului    
Anexa 3/13                             

Lăcaşuri de cult, continuarea unor 
lucrări de investiţii şi de reabilitare. 
Finalizarea lucrarilor de reabilitare si 
restaurare a Bisericii Sfantul Nicolae 
din municipiul Curtea de Arges, jud. 
Argeş.   

Cerinţa prevenirii distrugerii 
unui monument istoric şi a 
reabilitării lăcaşului de cult. 
Satisfacerea unor cereri ale 
populaţiei din zona respectivă 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Administratiei Prezidentiale a 
fost dimensionat astfel incat sa i 
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Suma :  150000 RON 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

 
 
 
 
 

se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2446.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie”, Titlul 
59 „Alte cheltuieli” Articolul 12 
„Susţinerea cultelor” cu suma de 
300 mii lei pentru : 
 
1. Continuarea lucrărilor la 
Catedrala Ortodoxă „Învierea 
Domnului” Fălticeni, judeţul 
Suceava - 40  mii lei. 
2. Mânăstirea Moldoviţa cu hramul 
„Buna Vestire”, comuna Moldoviţa, 
judeţul Suceava - 10 mii lei. 
3. Continuarea lucrărilor la Biserica 
Ortodoxă „Sfântul Andrei” Fălticeni, 
judeţul Suceava - 5  mii lei. 
4. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Osoi, cu hramul „Adormirea Maicii 
Domnului”, sat Osoi, comuna 
Vultureşti, judeţul Suceava – 5 mii 
lei. 
5. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Valea Glodului, cu hramul „Sfântul 
Ierarh Nicolae”, sat Valea Glodului, 

Judeţul Suceava dispune de un 
patrimoniu religios deosebit, 
constituindu-se într-una dintre 
cele mai importante destinaţii 
din ţară pentru turismul 
ecumenic, păstrând în acelaşi 
timp tradiţiile ecleziastice de 
sute de ani. Considerând că 
dezvoltarea durabilă a judeţului 
este strâns legată de protejarea, 
reabilitarea şi punerea în 
valoare a multiplelor unităţi de 
cult, se justifică utilizarea 
sumelor solicitate, astfel încât 
patrimoniul bisericesc să fie 
păstrat şi de acum încolo. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Administratiei Prezidentiale a 
fost dimensionat astfel incat sa i 
se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 97 -

comuna Vultureşti, judeţul Suceava 
– 5 mii lei. 
6. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Mereşti, cu hramul „Naşterea Maicii 
Domnului”, sat Mereşti, comuna 
Vultureşti, judeţul Suceava – 5 mii 
lei. 
7. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Hreaţca, cu hramul „Sfântul Ierarh 
Nicolae”, sat Hreaţca, comuna 
Vultureşti, judeţul Suceava – 15 mii 
lei. 
8. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Jacota, cu hramul „Adormirea 
Maicii Domnului”, sat Jacota, 
comuna Vultureşti, judeţul Suceava 
– 5 mii lei. 
9. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Pleşeşti, cu hramul „Sfânta Cuvioasa 
Paraschiva”, sat Pleşeşti, comuna 
Vultureşti, judeţul Suceava – 5 mii 
lei. 
10. Reabilitarea Bisericii „Sfinţii 
Împăraţi Constantin şi Elena”, 
Giurgeşti, comuna Vultureşti, 
judeţul Suceava – 5 mii lei 
11. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Corocăieşti, cu hramul „Sfânta 
Treime”, sat Corocăieşti, comuna 
Vereşti, judeţul Suceava – 5 mii lei. 
12. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Vereşti, cu hramul „Sfântul 
Gheorghe”, sat Vereşti, comuna 
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Vereşti, judeţul Suceava – 5 mii lei. 
13. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Hancea, cu hramul „Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavril”, sat 
Hancea, comuna Vereşti, judeţul 
Suceava – 5 mii lei. 
14. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Bursuceni, cu hramul „Adormirea 
Maicii Domnului”, sat Bursuceni, 
comuna Vereşti, judeţul Suceava – 5 
mii lei. 
15. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Roşcani, cu hramul „Adormirea 
Maicii Domnului”, sat Roşcani, 
oraşul Liteni, judeţul Suceava – 5 
mii lei. 
16. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Liteni, cu hramul „Sfântul Nicolae”, 
oraşul Liteni, judeţul Suceava – 5 
mii lei. 
17. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Rotunda, cu hramul „Sfânta Maria”, 
sat Rotunda, oraşul Liteni, judeţul 
Suceava – 5 mii lei. 
18. Demarare a constructei Bisericii 
noi din Hârtop, sat Hârtop, comuna 
Hârtop, judeţul Suceava – 20 mii lei. 
19. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Buneşti, cu hramul „Sfântul 
Dumitru”, sat Buneşti, comuna 
Buneşti, judeţul Suceava – 5 mii lei. 
20. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Podeni, cu hramul „Sfânta Maria”, 
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sat Podeni, comuna Buneşti, judeţul 
Suceava – 5 mii lei. 
21. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Unceşti, cu hramul „Trei Ierarhi”, 
sat Unceşti, comuna Buneşti, judeţul 
Suceava – 5 mii lei. 
22. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Petia, cu hramul „Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavril”, sat Petia, comuna 
Buneşti, judeţul Suceava – 5 mii lei. 
23. Reabilitarea Bisericii 
„Adormirea Maicii Domnului” Huşi, 
comuna Preuteşti, judeţul Suceava – 
5 mii lei 
24. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Leucuşeşti, cu hramul „Adormirea 
Maicii Domnului”, sat Leucuşeşti, 
comuna Preuteşti, judeţul Suceava –
5  mii lei. 
25. Reabilitarea Bisericii „Sfânta 
Treime” Preuteşti, judeţul Suceava – 
5 mii lei 
26. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Baia, cu hramul „Adormirea Maicii 
Domnului”, sat Baia, comuna Baia, 
judeţul Suceava (monument istoric, 
Petru Rareş 1532, patrimoniu 
naţional) – 5 mii lei. 
27. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Baia, cu hramul „Sfântul Gheorghe”, 
sat Baia, comuna Baia, judeţul 
Suceava (Biserica Albă, monument 
istoric, ctitorie Ştefan cel Mare 
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1467, patrimoniu naţional) – 5 mii 
lei. 
28. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Bogata, cu hramul „Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavril”, sat 
Bogata, comuna Baia, judeţul 
Suceava – 5 mii lei. 
29. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Fântânele, cu hramul „Sfântul 
Gheorghe”, sat Fântânele, comuna 
Fântânele, judeţul Suceava – 5 mii 
lei. 
30. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Băneşti, cu hramul „Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena”, sat Băneşti, 
comuna Fântânele, judeţul Suceava 
– 5 mii lei. 
31. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Cotu Dobei, cu hramul „Sfinţii 
Apostoli Petru şi Pavel”, sat Cotu 
Dobei, comuna Fântânele, judeţul 
Suceava – 5 mii lei. 
32. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Stamate, cu hramul „Naşterea 
Sfântului Ioan Botezătorul”, sat 
Stamate, comuna Fântânele, judeţul 
Suceava – 5 mii lei. 
33. Reabilitarea Bisericii de lemn 
„Sfântul Nicolae” Băneşti, comuna 
Fântânele, judeţul Suceava – 5 mii 
lei 
34. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Ruşii Mănăstioara, cu hramul 
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„Sfinţii Arhangheli Mihail şi 
Gavril”, sat Ruşii Mănăstioara, 
comuna Udeşti, judeţul Suceava – 5 
mii lei. 
35. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Reuseni, cu hramul „Tăierea capului 
Sfântului Ioan Botezătorul” 
(monument istoric, aflat în 
patrimoniul naţional, ultima ctitorie 
a lui Ştefan cel Mare 1503), sat 
Reuseni, comuna Udeşti, judeţul 
Suceava –5 mii lei. 
36. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Udeşti, cu hramul „Sfântul Dumitru” 
, sat Udeşti, comuna Udeşti, judeţul 
Suceava – 5 mii lei. 
36. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Ştirbăţ, cu hramul „Sfântul Neculai” 
, sat Ştirbăţ, comuna Udeşti, judeţul 
Suceava – 5 mii lei 
37. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Ştirbăţ, cu hramul „Sfânta Treime” , 
sat Udeşti, comuna Udeşti, judeţul 
Suceava – 5 mii lei 
38. Reabilitarea Bisericii 
„Adormirea Maicii Domnului” – 
Huşi, comuna Preuteşti judeţul 
Suceava – 5 mii lei 
39. Reabilitarea Bisericii „Sf. 
Nicolae” Şoldăneşti – Fălticeni 
judeţul Suceava – 5 mii lei 
40. Reabilitarea Bisericii 
„Adormirea Maicii Domnului” 
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Fălticeni judeţul Suceava – 5 mii lei 
41. Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Grădini, cu hramul „Sfinţii 
Arhangheli”, Fălticeni, judeţul 
Suceava – 5 mii lei. 
42. Reabilitarea Bisericii „Sfintii 
Arhangheli Mihail si Gavril” 
Fălticeni (Fălticenii Vechi) judeţul 
Suceava – 10 mii lei 
43. Reabilitarea Bisericii „Sfântu 
Ilie” Fălticeni, judeţul Suceava, 5 
mii lei 
44. Reabilitarea Bisericii „Înălţarea 
Domnului” Pojorâta judeţul Suceava 
– 10 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

2447.  Anexa 3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Reparaţie  Biserică Sfinţii  Mihail şi  
Gavril  com. Slătioara  Jud. Olt – 
200 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Administratiei Prezidentiale a 
fost dimensionat astfel incat sa i 
se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2448.  Anexa 3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Reparaţie Mănăstirea Strehareţ Jud. 
Olt – 500 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

avută în vedere deoarece bugetul 
Administratiei Prezidentiale a 
fost dimensionat astfel incat sa i 
se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2449.  Anexa 3/13 Secretariatul General 
al Guvernului 

Reparaţie  Mănăstirea  Măineşti – 
Balş Jud. Olt – 300 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Lăcaşul de cult este într-o stare 
avansată de degradare, având 
nevoie de  reparaţii capitale şi 
refacerea picturilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Administratiei Prezidentiale a 
fost dimensionat astfel incat sa i 
se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2450.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Bâra, com. 
Bâra, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Administratiei Prezidentiale a 
fost dimensionat astfel incat sa i 
se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2451.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Negreşti, 
com. Bârai, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Administratiei Prezidentiale a 
fost dimensionat astfel incat sa i 
se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

sarcinile care ii revin. 

2452.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. Rediu, 
com. Bâra, jud. Neamţ 
\ 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Administratiei Prezidentiale a 
fost dimensionat astfel incat sa i 
se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2453.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Cuvioasă 
Paraschiva, loc. Căuşeni, com. 
Boghicea, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Administratiei Prezidentiale a 
fost dimensionat astfel incat sa i 
se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2454.   
Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Nistria cu 
Slobozia – 2 biserici, com. 
Boghicea, jud. Neamţ 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Administratiei Prezidentiale a 
fost dimensionat astfel incat sa i 
se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 
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PSD+PC – Camera Deputatilor  
2455.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 

General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Pogorârea Sf. Duh, 
loc. Boghicea, com. Boghicea, jud. 
Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor   
 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Administratiei Prezidentiale a 
fost dimensionat astfel incat sa i 
se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2456.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Petru şi Pavel, 
loc. Boghicea, com. Boghicea, jud. 
Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Administratiei Prezidentiale a 
fost dimensionat astfel incat sa i 
se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2457.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii 
lei, Parohia romano-catolică, loc. 
Slobozia, com. Boghicea, jud. 
Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Administratiei Prezidentiale a 
fost dimensionat astfel incat sa i 
se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

2458.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia romano-catolică PreaSfânta 
Inima lui Isus, loc. Boghicea, com. 
Boghicea, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Administratiei Prezidentiale a 
fost dimensionat astfel incat sa i 
se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2459.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Cuci, com. 
Bozieni, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Administratiei Prezidentiale a 
fost dimensionat astfel incat sa i 
se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2460.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Crăieşti, com. 
Bozieni, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Administratiei Prezidentiale a 
fost dimensionat astfel incat sa i 
se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 
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PSD+PC – Camera Deputatilor  
2461.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 

General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Iucşa, com. 
Bozieni, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Administratiei Prezidentiale a 
fost dimensionat astfel incat sa i 
se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2462.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Băneasa, 
com. Bozieni, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Administratiei Prezidentiale a 
fost dimensionat astfel incat sa i 
se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2463.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Cordun, com. 
Cordun, jud. Neamţ 
\ 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Administratiei Prezidentiale a 
fost dimensionat astfel incat sa i 
se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2464.  Anexa nr.3/13 Secretariatul Reparaţii şi modernizare biserică şi Motivaţia: Asigurarea unor Se propune respingerea 
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General al Guvernului 
 
 
 

împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Simioneşti, 
com. Cordun, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Administratiei Prezidentiale a 
fost dimensionat astfel incat sa i 
se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2465.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii 
lei, Parohia romano-catolică, loc. 
Pildeşti, com. Cordun, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare :Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2466.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Treime, loc. 
Doljeşti, com. Doljeşti, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare :Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2467.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 109 -

 
 
 

Parohia romano-catolică, loc. 
Buhonca, com. Doljeşti, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

serviciilor religioase de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2468.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii 
lei, Parohia romano-catolică, loc. 
Buruieneşti, com. Doljeşti, jud. 
Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2469.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 
Rotunda, com. Doljeşti, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2470.  Anexa nr.3/13 Secretariatul Reparaţii şi modernizare biserică şi Motivaţia: Asigurarea unor Se propune respingerea 
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General al Guvernului 
 
 
 

împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Dimitrie cu 
Hramul Sf. Dimitrie, com. Gîdinţi, 
jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2471.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia romano-catolică Trupul 
Domnului, loc. Gherăieşti, com. 
Gherăieşti, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2472.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 50 mii lei, 
Parohia romano-catolică Sf. Tereza, 
loc. Teţcani, com. Gherăieşti, jud. 
Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

2473.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Gherăieşti, 
com. Gherăieşti, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2474.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Bătrâneşti şi 
loc. Spiridoneşti, com. Icuşeşti, jud. 
Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2475.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Băluşeşti, 
com. Icuşeşti, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2476.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Mesteacăn, 
com. Icuşeşti, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2477.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia oromano-catolică, loc. 
Băluşeşti, com. Icuşeşti, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2478.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Mihail şi 
Gavril, loc. Mărmureni, com. 
Oniceni, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
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de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2479.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Dumitru, loc. 
Oniceni, com. Oniceni, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2480.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Constantin şi 
Elena şi Sf. Nicolae, loc. Valea Enei, 
com. Oniceni, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2481.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Mihail şi 
Gavril, loc. Poiana Humei, com. 
Oniceni, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
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Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2482.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Pînceşti, com. 
Pînceşti, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2483.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Holm, com. 
Pînceşti, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2484.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Ciurea, com. 
Pînceşti, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
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Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2485.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Patricheni şi 
loc. Tălpălăi, com. Pînceşti, jud. 
Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2486.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Dumitru, loc. 
Poieniţa, com. Poienari, jud. Neamţ 
Autor :  
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2487.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Mihail şi 
Gavril, loc. Poienari, com. Poienari, 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
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 jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2488.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă Sf. Mihail şi 
Gavril, loc. Săcăleni, com. Poienari, 
jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2489.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Luţca, com. 
Sagna, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2490.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
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Parohia ortodoxă Sf. Nicolae, loc. 
Sagna, com. Sagna, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

serviciilor religioase de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2491.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia romano-catolică, loc. 
Vulpăşeşti, com. Sagna, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2492.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii 
lei, Parohia romano-catolică Sf. 
Petru şi Pavel, loc. Traian, com. 
Săbăoani, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2493.  Anexa nr.3/13 Secretariatul Reparaţii şi modernizare biserică şi Motivaţia: Asigurarea unor Se propune respingerea 
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General al Guvernului 
 
 
 

împrejurimi în valoare de 100 mii 
lei, Parohia romano-catolică Sf. 
Mihail Arhanghelul, loc. Săbăoani, 
com. Săbăoani, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2494.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii 
lei, Parohia romano-catolică Sf. 
Iosif, loc. Săbăoani, com. Săbăoani, 
jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2495.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Stăniţa cu 
Cicirea – 2 biserici, com. Staniţa, 
jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

2496.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Todireni cu 
Poienile Oancei – 2 biserici, com. 
Staniţa, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2497.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Ghidion cu 
Veja – 2 biserici, com. Staniţa, jud. 
Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2498.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii 
lei, Parohia romano-catolică, loc. 
Tămăşeni, com. Tămăşeni, jud. 
Neamţ 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
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de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2499.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 100 mii 
lei, Parohia romano-catolică 
Pogorârea Sf. Duh, loc. Adjudeni, 
com. Tămăşeni, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2500.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Valea Ursului 
şi loc. Muncelu, com. Valea Ursului, 
jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2501.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Bucium şi 
Şiştari, com. Valea Ursului, jud. 
Neamţ 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru o 
 
ficierea serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
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Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2502.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Chilii, com. 
Valea Ursului, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2503.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 
 

Reparaţii şi modernizare biserică şi 
împrejurimi în valoare de 30 mii lei, 
Parohia ortodoxă, loc. Giurgeni, 
com. Valea Ursului, jud. Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii decente pentru oficierea 
serviciilor religioase 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2504.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
 
 

Construcţie cantină socială în 
valoare de 600 mii lei, Parohia 
Ceahlău, com. Ceahlău,  jud. Neamţ 
 

Motivaţia: Susţinerea materială 
a familiilor nevoiaşe; ajutorarea 
persoanelor defavorizate, 
familiilor şi copiilor cu 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
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 Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

probleme speciale Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2505.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 270 mii lei 
pentru : 
 
1. Biserica „Naşterea Maicii 
Domnului” din satul Smîrdan, 
comuna Brădeanu, jud. Buzău  – 30 
mii lei; 
2. Biserica Tuturor Sfinţilor, Parohia 
Precupeţii Vechi, Str. Toamnei, 
nr.92, sect.2, Bucureşti  - 30 mii lei;  
3. Biserica Varlaam, comuna Gura 
Teghii, jud. Buzău – 30 mii lei; 
4. Biserica Furtuneşti, comuna Gura 
Teghii, jud. Buzău – 30 mii lei; 
5. Biserica Ghizdita, comuna 
Zărneşti , jud. Buzău – 50 mii lei; 
6. Biserica Vadu Soreşti, comuna 
Zărneşti , jud. Buzău – 50 mii lei; 
7. Biserica Pruneni, comuna 
Zărneşti , jud. Buzău – 50 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 

Sumele sunt necesare pentru 
lucrări de reparaţii şi consolidări 
pentru buna desfăşurarea a 
activităţii  unităţilor de cult 
menţionate. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

2506.  Legea bugetului de stat pe 2011 
 Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Este necesară acordarea sumei de 
335 mii lei pentru restaurarea 
Bisericii din localitatea Grojdibodu,  
judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Este necesară alocarea urgentă a 
sumelor pentru lucrările de 
reparații la clădirea Bisericii, 
aflată într-o stare avansată de 
degradare.  Acoperişul Bisericii 
are nevoie de reparaţii urgente, 
de asemenea sunt necesare 
lucrări de reparaţii la pereţii 
clădirii, precum şi refacerea 
picturilor afectate de infiltrările 
apelor pluviale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2507.  Legea bugetului de stat pe 2011 
 Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
139,23 mii lei pentru realizarea unor 
studii  de fezabilitate în Redea, 
Judeţul Olt. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Până în prezent, din valoare 
iniţială totală a investiţiei de 
305,83 mii lei a fost arondată 
doar o mică parte, respectiv 
suma de 166,6 . 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu este 
clar formulat. In ceea ce priveste 
sursa de finantare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
bugetul Economiei, Comertului 
si Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2508.  Legea bugetului de stat pe 2011/ 
 Anexa 3/13 
Secretariatul General al      
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de  300 
mii lei pentru reabilitare bisericilor 
în satele Grădinile şi Plăviceanca, 
comuna Grădinile, Judeţul Olt. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 

Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 
vederea renovării bisericilor 
aflate în stare avansată de 
degradare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2509.  Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului  

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 200 mii lei. 
pentru consolidarea Bisericii 
“Naşterea Maicii Domnului” din loc. 
Chiţoc, com. Lipovăţ,  jud Vaslui, 
monument istoric de categoria B. 
 
Sursa de finanţare Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Suma este necesara pentru 
continuarea lucrarilor de 
consolidare si pictura 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2510.  Anexa 3/13/02 Secretariatul 
General al Guvernului  

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 100 mii lei. 
pentru Parohia “Sf. Imparati” 
Traian, com. Traian,  jud Bacau. 
 
 Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Suma este necesara pentru 
dotarea lacasului de cult cu o 
centrala termica. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2511.  Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului” cu suma de 500 mii lei 
pentru : 
 

Sumele sunt necesare pentru 
lucrări de reparaţii şi consolidări 
pentru buna desfăşurarea a 
activităţii  unităţilor de cult 
menţionate. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
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1. Biserica ortodoxă „Sfântul 
Nicodim cel sfinţit” din localitatea  
Târgu Jiu, judeţul Gorj - 100 mii lei; 
2. - Biserica ortodoxă „Naşterea 
Maicii Domnului”, sat Drăguţeşti, 
comuna Drăguţeşti, jud. Gorj - 130 
mii lei;  
3. Biserica  ortodoxă „Sfiţii 
Voievozi”, sat Cârbeşti, comuna 
Drăguţeşti, jud. Gorj – 30 mii lei; 
4. Biserica ortodoxă „Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavril”, sat 
Cârbeşti, com. Drâguţeşti, jud. Gorj  
– 40 mii lei; 
5. Biserica ortodoxă „Sfinţii 
Impăraţi constantin şi 
Elena”,localitatea Romaneşti, mun. 
Târgu Jiu, jud. Gorj – 40 mii lei; 
6. Biserica ortodoxă „Adormirea 
Maicii Domnului”, localitatea Şasa, 
com. Dăneşti, jud. Gorj – 40 mii lei; 
7. Biserica ortodoxă  „Sfinţii 
Impăraţi constantin şi Elena”, oraş 
Rovinari, jud. Gorj – 100 mii lei; 
8. Parohia Dobroteasa aparţinând 
Protoeriei III Bucureşti, din 
Bulevardul Mircea Vodă nr. 35A, 
sectorul 3 Bucureşti – 20 mii lei.  
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 

Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

2512.  Guvernul României 
Secretariatul Genral al 
Guvernului 
Anexa 3/13 

Ansamblul Mănăstirii Hurezi 
Monument înscris în Lista 
Patrimoniului Cultural Mondial: 
Palatul Brâncovenesc 
Cod LMI:  
VL-II-m-A-09894.03 
Oraşul Horezu, sat aparţinător 
Romanii de Jos 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Consolidare restaurare Biserica 
mare inclusiv restaurare pictură 
murală interioară şi din pridvor 
Lucrări necesare : 
- Consolidarea terenului pe 
latura de vest a incintei istorice,  
- Drenarea apelor de suprafaţă şi 
subterane in zona incintei 
istorice 
- Finalizare restaurare parament 
exterior la Biserica mare; 
- Consolidare clădiri incinta 
istorică (corpuri de chilii, 
Palatul brâncovenesc, fântâna 
brâncovenească 
 
 
 
 
 
 
Consolidarea/ restaurarea 
Bolniţei, a Schiturilor "Sfinţii 
Apostoli" şi "Sfântul Ştefan" 
(proiectare şi execuţie str.şi 
componente istor.) 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2513.  Guvernul României 
Secretariatul Genral al 
Guvernului 
Anexa 3/13 

Ansamblul Mănăstirii Hurez: 
Corpuri de chilii 
Cod LMI: 
VL-II-m-A-09894.06 

Consolidare restaurare Biserica 
mare inclusiv restaurare pictură 
murală interioară şi din pridvor 
Lucrări necesare : 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
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Oraşul Horezu, sat aparţinător 
Romanii de Jos 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

- Consolidarea terenului pe 
latura de vest a incintei istorice,  
- Drenarea apelor de suprafaţă şi 
subterane in zona incintei 
istorice 
- Finalizare restaurare parament 
exterior la Biserica mare; 
- Consolidare clădiri incinta 
istorică (corpuri de chilii, 
Palatul brâncovenesc, fântâna 
brâncovenească 
 
 
 
 
 
 
Consolidarea/ restaurarea 
Bolniţei, a Schiturilor "Sfinţii 
Apostoli" şi "Sfântul Ştefan" 
(proiectare şi execuţie str.şi 
componente istor.) 
 

Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2514.  Guvernul României 
Secretariatul Genral al 
Guvernului 
Anexa 3/13 

Bolniţa Mănăstirii Hurezi (Integrată 
Ansamblului de la Hurezi) 
Cod LMI:  
VL-II-m-A-09895.01 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 

Consolidare restaurare Biserica 
mare inclusiv restaurare pictură 
murală interioară şi din pridvor 
Lucrări necesare : 
- Consolidarea terenului pe 
latura de vest a incintei istorice,  
- Drenarea apelor de suprafaţă şi 
subterane in zona incintei 
istorice 
- Finalizare restaurare parament 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 
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PSD+PC – Camera Deputatilor exterior la Biserica mare; 
- Consolidare clădiri incinta 
istorică (corpuri de chilii, 
Palatul brâncovenesc, fântâna 
brâncovenească 
 
 
 
 
 
 
Consolidarea/ restaurarea 
Bolniţei, a Schiturilor "Sfinţii 
Apostoli" şi "Sfântul Ştefan" 
(proiectare şi execuţie str.şi 
componente istor.) 
 

2515.  Guvernul României 
Secretariatul Genral al 
Guvernului 
Anexa 3/13 

Apostoli" (Integrat Ansamblului de 
la Hurezi) 
Cod LMI:  
VL-II-m-A-09899.01 
Oraşul Horezu, sat aparţinător 
Romanii de Jos 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Consolidare restaurare Biserica 
mare inclusiv restaurare pictură 
murală interioară şi din pridvor 
Lucrări necesare : 
- Consolidarea terenului pe 
latura de vest a incintei istorice,  
- Drenarea apelor de suprafaţă şi 
subterane in zona incintei 
istorice 
- Finalizare restaurare parament 
exterior la Biserica mare; 
- Consolidare clădiri incinta 
istorică (corpuri de chilii, 
Palatul brâncovenesc, fântâna 
brâncovenească 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 
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Consolidarea/ restaurarea 
Bolniţei, a Schiturilor "Sfinţii 
Apostoli" şi "Sfântul Ştefan" 
(proiectare şi execuţie str.şi 
componente istor.) 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

2516.  Guvernul României 
Secretariatul Genral al 
Guvernului 
Anexa 3/13 

Biserica Schitului "Sfântul Ştefan" 
(Integrat Ansamblului de la Hurezi) 
Cod LMI: 
VL-II-m-A-09896.01 
Oraşul Horezu, sat aparţinător 
Romanii de Jos 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Consolidare restaurare Biserica 
mare inclusiv restaurare pictură 
murală interioară şi din pridvor 
Lucrări necesare : 
- Consolidarea terenului pe 
latura de vest a incintei istorice,  
- Drenarea apelor de suprafaţă şi 
subterane in zona incintei 
istorice 
- Finalizare restaurare parament 
exterior la Biserica mare; 
- Consolidare clădiri incinta 
istorică (corpuri de chilii, 
Palatul brâncovenesc, fântâna 
brâncovenească 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 
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Consolidarea/ restaurarea 
Bolniţei, a Schiturilor "Sfinţii 
Apostoli" şi "Sfântul Ştefan" 
(proiectare şi execuţie str.şi 
componente istor.) 
 

2517.  Guvernul României 
Secretariatul Genral al 
Guvernului 
Anexa 3/13 

Mănăstirea Dintr-un Lemn: 
Construire Biserică 
Com. Frânceşti, sat Dezrobiţi 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2518.  Guvernul României 
Secretariatul Genral al 
Guvernului 
Anexa 3/13 

Lucrările de consolidare au fost 
demarate in cursul anului 2008.  
Biserica "Sfântul Nicolae" a fostului 
Schit  "De Sub Piatră" ("44 de 
izvoare") 
Consolidare/restaurare 
Structură: 
- Expertiză tehnică; 
- Lucrări de consolidare; 
Componente artistice: 
-Frescă: proiect, restaurare frescă 
Cod LMI:  
VL-II-m-B-09874  
Com. Costeşti, sat Pietreni 
Suma necesară: 1.000.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 

Starea gravă de afectare a 
structurii de rezistentă a 
bisericii reclamă finanţare 
prioritară pentru punerea în 
siguranţă a monumentului, 
având în vedere şi amplasarea 
acestuia în vecinătatea carierei 
de calcar. de la Costeşti 
Consolidare/restaurare 
Structură: 
- Expertiză tehnică; 
- Lucrări de consolidare; 
Componente artistice: 
-Frescă: proiect, restaurare 
frescă 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 
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Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

2519.  Guvernul României 
Secretariatul Genral al 
Guvernului 
Anexa 3/13 

Mănăstirea Sărăcineşti 
Consolidare/reasaurate ansamblu - 
biserică, copuri de chilii şi turn 
clopotniţă 

- proiectare (ET, PT) şi 
execuţie 

Cod LMI:  
VL-II-m-B-09960 
Com. Păuşeşti –Măglaşi, sal Valea 
Cheii 
Suma necesară: 500.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Ansamblu a fost  folosit ca 
unitate sanitară, ceea ce i-a 
produs multiple daune.Este 
necesară restaurarea acestuia, 
readucerea laforma originară şi 
clasarea în categoria valorică A 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2520.  Guvernul României 
Secretariatul Genral al 
Guvernului 
Anexa 3/13 

Restaurare pictură 
Biserica "Buna Vestire" a fostului 
Schit Climent 
Cod LMI:  
VL-II-m-B-09871 
 Com. Pietrari, sat Pietrarii de Jos 
Suma necesară: 500.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 

Valoros monument de la 
jumătatea secolului al XVIII, 
amplasat in zonă cu potenţial 
turistic ridicat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 
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de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

2521.  Guvernul României 
Secretariatul Genral al 
Guvernului 
Anexa 3/13 

Biserica " Sfinţii Voievozi" şi 
"Sfântul Vasile" (Biserica de la 
Covreşti) 
 Cod LMI: 
VL-II-m-B-09788 
 Oraşul Horezu, cartierul Olari 
Intervenţie de urgenţă - consolidare 
Structură: 
- Proiectare: ET; PT 
- Execuţie: consolidare/ restaurare 
Componente artistice - FRESC~: 
Documentaţie tehnică; intervenţii de 
urgenţă (consolidare frescă), 
restaurare 
Suma necesară: 500.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

- în cult - 
Stare de precolaps (fisuri 
transversale şi longitudinale) 
- Necesită de urgenţă expertiză 
tehnică structură şi intervenţii 
de urgenţă pentru scoaterea din 
pericol. 
* 
Este biserica din cartierul 
olarilor şi păstrarea ei se impune 
ca element de atracţie culturală 
şi turistică, integrat  cartierului 
olarilor hurezeni. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2522.  Guvernul României 
Secretariatul Genral al 
Guvernului 
Anexa 3/13 

Biserica "Naşterea Maicii 
Domnului" a fostului Schit Peri 
Cod LMI: VL-II-m-B-09671 
Com. Costeşti, sat Bistriţa 
Structură: 
- ET, PT 
- Lucrări de consolidare 

Stare fizică gravă 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
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Componente artistice: 
- Frescă: proiect, lucrări de 
restaurare; 
- Tâmplă şi icoane de tâmplă: 
proiect, lucrări de restaurare 
Suma necesară: 100.000 mii lei  
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2523.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Suma de 715 
Din care pentru: 
- Biserica ortodoxă Jibou II 
“Sf.Mare Mucenic Gheorghe”- 80 
- Protopopiatul ortodox Jibou – 40 
- Sf.Mănăstire STRÂMBA 
“Adormirea Maicii Domnului” 
loc.Păduriș com.HIDA -80 
- Sf.Mănăstire BIC “Tăierea Capului 
Sf.Ioan Botezătorul” loc.Bic-Șimleu 
Silvaniei – 80 
- Episcopia SĂLAJULUI – Zalău – 
200 
- Catedrala ortodoxă “Sf.Vineri” – 
Zalău – 60 
- Biserica ortodoxă “Pogorârea 
Sf.Duh” Porolissum – Zalău- 40 
- Biserica ortodoxă “Sf.Ierarh 
Nicolae” – Firminiș, com.Mirșid – 
30 
- Biserica ortodoxă “Adormirea 

Sursa: Anexa5/43 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 
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Maicii Domnului” – Benesat -15 
- Biserica ortodoxă “Nașterea Maicii 
Domnului” – Horoatul Cehului – 15 
- Biserica Ortodoxă “ Sf.Prooc Ilie”- 
Husia – 15 
- Biserica ortodoxă “ Sf.Apostol 
Petru şi Pavel” - Şoimuş - 15 
- Biserica ortodoxă “Adormirea 
Maicii Domnului” – Domnin – 15 
- Biserica ortodoxă “ Sf.Arh.Mihail 
şi Gavril” – Someş Odorhei – 15 
- Biserica ortodoxă “Adormirea 
Maicii Domnului” – Inău - 15  
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

2524.  Guvernul României 
Secretariatul Genral al 
Guvernului 
Anexa 3/13 

Reabilitarea, consolidarea , 
acoperirea cu tablă de cupru  
Biserica cu Hramul „Intrarea în 
biserică a Maicii Domnului” 
Horezu 
Suma necesară: 200.000 mii lei  
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 

Stare fizică gravă 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 
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PSD+PC – Camera Deputatilor  
2525.  Guvernul României 

Secretariatul Genral al 
Guvernului 
Anexa 3/13 

N reabilitare imobil cămin de bătrâni 
cu 100 de locuri  
Parohia Băile Govora-centru Social 
Sf. Maria  
Suma necesară: 10.000.000 lei lei  
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Stare fizică gravă 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2526.  Guvernul României 
Secretariatul Genral al 
Guvernului 
Anexa 3/13 

reabilitare  chilii şi pictură paraclis   
Mănăstirea Arnota 
Suma necesară: 500.000 lei  
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Stare fizică gravă 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2527.  Guvernul României 
Secretariatul Genral al 
Guvernului 
Anexa 3/13 

Construcţie  biserică  
Parohia Măldăreştii de Jos, comuna 
Măldăreşti 
Suma necesară: 200.000 lei  
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 

Stare fizică gravă 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 
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PSD+PC – Camera Deputatilor 
2528.  Guvernul României 

Secretariatul Genral al 
Guvernului 
Anexa 3/13 

Reabilitarea, consolidarea  
Biserica „Adormirea Maicii 
Domnului” (pr. Ion Marin), Gruşetu, 
Costeşti(B)  
Suma necesară: 100.000 lei  
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Stare fizică gravă 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2529.  Guvernul României 
Secretariatul Genral al 
Guvernului 
Anexa 3/13 

Reabilitarea, consolidarea  
Biserica „Buna Vestire” Din 
Horezu, str. Olari-Danie –  
Suma necesară: 200.000 lei  
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Stare fizică gravă 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2530.  Guvernul României 
Secretariatul Genral al 
Guvernului 
Anexa 3/13 

Reabilitarea, consolidarea  
Biserica Cuv. Paraschiva, Sf. 
Nicolae (pr. Gh. Lepea) Mariţa, 
Vaideeni (A) 
Suma necesară: 100.000 lei  
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 

Stare fizică gravă 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

sarcinile care ii revin. 

2531.  Guvernul României 
Secretariatul Genral al 
Guvernului 
Anexa 3/13 

Construire chilii  
Sfânta Mănăstire Surupatele , 
comuna Frânceşti, judeţul Vâlcea 
Suma necesară: 100.000 lei  
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2532.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 100 mii lei 
pentru: 
1. Parohia Momoteşti „Sf. Treime” – 
Municipiul Drăgăşani, judeţul 
Vâlcea 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea lăcaşului de cult. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2533.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, cu suma de 200 mii lei 
pentru: 
1. Catedrala „Adormirea Maicii 

Suma este necesară pentru 
construcţie clopotniţă. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
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Domnului” – Municipiul Drăgăşani, 
judeţul Vâlcea 
 
 Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

 
 
 
 
 
 
 

Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2534.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune  suplimentarea bugetului 
Ministerului Cultelor pentru 
urmatoarele obiective: 
1.Biserica Ortodoxa Romana  
Timisoara-Fabric- Vest.( se afla in 
constructie) . 
 Suma necesara 2010-100.000lei 
 
2..Biserica Ortodoxa Romana  
Timisoara-Fabric- Est (Renovare 
capitala).  
Suma necesara 2010-100.000lei 
 
3..Biserica Ortodoxa Romana  
Timisoara-zona Tipografilor. ( Se 
afla in constructie).  
Suma necesara 2010-100.000lei 
 
4. 1.Biserica Ortodoxa Romana  
Timisoara-Fabric- zona Calea 
Lugojului.( Se afla in constructie) 
Suma necesara 2010-100.000lei 
5. .Biserica Ortodoxa Romana  
Timisoara-Fabric- zona Calea 

Obiectivele mentionate in 
coloana precedenta sunt fie  
biserici in contructie, incepute 
de mai multi ani, sumele 
necesare fiind pentru finalizarea 
lucrarilor, fie sume necesare 
pentru finalizarea lucrarilor de 
reabilitare/consolidare.Cu 
sumele solicitate lucrarile se 
apropie de sfarsit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 
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Lugojului . 
Suma necesara 2010-100.000lei 
 
6.Biserica Ortodoxa Romana  
Timisoara-Muzeul Satului . 
Suma necesara 2010-100.000lei 
 
7.Biserica Ortodoxa Romana  
Timisoara- Viile Fabric.  
Suma necesara 2010-100.000lei 
 
8.Biserica Ortodoxa Romana  
Timisoara-Fabric”Hramul Sfantul 
Ilie” . 
Suma necesara 2010-100.000lei 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2535.  Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 
 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului  General al 
Guvernului cu suma de 40.000 lei 
pentru Biserica Ortodoxă din 
localitatea Aţel, judeţul Sibiu. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 

Suplimentarea cu această sumă 
este strict necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
construcţie şi renovare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 140 -

PSD+PC – Camera Deputatilor  
2536.  Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 

General al Guvernului 
 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului  General al 
Guvernului cu suma de 40.000 lei 
pentru Biserica ” Sfântul Nicolae” 
din localitatea Moşna, judeţul Sibiu. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Suplimentarea cu această sumă 
este strict necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
construcţie şi renovare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2537.  Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 
 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului  General al 
Guvernului cu suma de 40.000 lei 
pentru Biserica ” Sfântul Nicolae” 
din localitatea Iacobeni, judeţul 
Sibiu. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Suplimentarea cu această sumă 
este strict necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
construcţie şi renovare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2538.  Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 
 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului  General al 
Guvernului cu suma de 30.000 lei 
pentru Biserica ” Sfântul Ilie” din 
localitatea Brădeni, judeţul Sibiu. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 

Suplimentarea cu această sumă 
este strict necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
construcţie şi renovare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
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Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2539.  Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 
 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului  General al 
Guvernului cu suma de 40.000 lei 
pentru Biserica ” Sfântul Nicolae” 
din localitatea Retiş, judeţul Sibiu. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Suplimentarea cu această sumă 
este strict necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
construcţie şi renovare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2540.  Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 
 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului  General al 
Guvernului cu suma de 20.000 lei 
pentru Biserica ” Schimbarea la 
faţă” din localitatea Teline, judeţul 
Sibiu. 
 din localitatea Aţel, judeţul Sibiu. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Suplimentarea cu această sumă 
este strict necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
construcţie şi renovare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2541.  Anexa nr.3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului  General al 

Suplimentarea cu această sumă 
este strict necesară pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
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 Guvernului cu suma de 50.000 lei 
pentru Biserica ” Sfântul Nicolae” 
din localitatea Agnita, judeţul Sibiu. 
  
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

finalizarea lucrărilor de 
construcţie şi renovare 

de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2542.  Anexa nr. 3/13/02 Secretariatul     
General     al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al guvernului  
cu suma de 30.000 lei lei pentru  
Biserica greco-catolica din 
localitatea Alamor, jud.Sibiu 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Suplimentarea cu aceasta suma 
este strict necesara pentru 
finalizarea lucrarilor de 
constructie si renovare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2543.  Anexa nr. 3/13/02 Secretariatul     
General     al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al guvernului  
cu suma de 30.000 lei lei pentru  
Biserica greco-catolica Inaltarea 
Domnului  din localitatea  Medias, 
jud.Sibiu 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 

Suplimentarea cu aceasta suma 
este strict necesara pentru 
finalizarea lucrarilor de 
constructie si renovare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

2544.  Anexa nr. 3/13/02 Secretariatul     
General     al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al guvernului  
cu suma de 40.000 lei lei pentru  
Biserica greco-catolica Petru si 
Pavel  din localitatea  Medias, 
jud.Sibiu 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Suplimentarea cu aceasta suma 
este strict necesara pentru 
finalizarea lucrarilor de 
constructie si renovare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2545.  Anexa nr. 3/13/02 Secretariatul     
General     al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al guvernului  
cu suma de 30.000 lei lei pentru  
Biserica SF. Arhanghel Mihai si 
Gavril din Localitatea Geacas, 
jud.Sibiu 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Suplimentarea cu aceasta suma 
este strict necesara pentru 
finalizarea lucrarilor de 
constructie si renovare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2546.  Anexa nr. 3/13/02 Secretariatul     
General     al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al guvernului  
cu suma de 40.000 lei lei pentru  
Biserica Sf. M.Mc. Gheorghe  din 

Suplimentarea cu aceasta suma 
este strict necesara pentru 
finalizarea lucrarilor de 
constructie si renovare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
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localitatea Micasasa, jud.Sibiu 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

 Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2547.  Anexa nr. 3/13/02 Secretariatul     
General     al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al guvernului  
cu suma de 50.000 lei lei pentru  
Biserica Sf. Ierarh Nicolae din satul 
Benesti, localitatea Altana, jud.Sibiu 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Suplimentarea cu aceasta suma 
este strict necesara pentru 
finalizarea lucrarilor de 
constructie si renovare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2548.  Anexa nr. 3/13/02 Secretariatul     
General     al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al guvernului  
cu suma de 30.000 lei lei pentru  
Biserica Sf. Ierarh Nicolae din, 
localitatea  Blajel, jud.Sibiu 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Suplimentarea cu aceasta suma 
este strict necesara pentru 
finalizarea lucrarilor de 
constructie si renovare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2549.  Anexa nr. 3/13/02 Secretariatul     Se propune suplimentarea bugetului Suplimentarea cu aceasta suma Se propune respingerea 
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General     al Guvernului Secretariatului General al guvernului  
cu suma de 20.000 lei lei pentru  
Biserica Sf. Arhangheli Mihail si 
Gavril, din localitatea  Paucea, 
jud.Sibiu 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

este strict necesara pentru 
finalizarea lucrarilor de 
constructie si renovare 
 

amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2550.  Anexa nr. 3/13/02 Secretariatul     
General     al Guvernului 

Suplimentarea sumei prevăzută la 
cap. 6701, Titlu 59, art. 12 
„Susţinerea cultelor”, cu suma de 
130 mii lei  pentru următoarele 
unităţi de cult din judeţul Vaslui: 
 
Parohia „Adormirea Maicii 
Domnului” I Vaslui – reparaţii 
curente – 30 mii lei 
Parohia „Sf. Ioan” II Vaslui – 
Complex ecleziastic construcţie 
nouă – 50 mii lei 
Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin 
şi Elena”, suburbia Rediu, Vaslui – 
50 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 

Suplimentarea cu aceasta suma 
este strict necesara pentru 
finalizarea lucrarilor de 
constructie si renovare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 
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PSD+PC – Camera Deputatilor  
2551.  Anexa 3/13 

Secretariatul General al 
Guvernului 

Este necesară acordarea sumei de 
335 mii lei pentru restaurarea 
Bisericii din localitatea Grojdibodu,  
judeţul Olt 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Este necesară alocarea urgentă a 
sumelor pentru lucrările de 
reparații la clădirea Bisericii, 
aflată într-o stare avansată de 
degradare.  Acoperişul Bisericii 
are nevoie de reparaţii urgente, 
de asemenea sunt necesare 
lucrări de reparaţii la pereţii 
clădirii, precum şi refacerea 
picturilor afectate de infiltrările 
apelor pluviale. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2552.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
139,23 mii lei pentru realizarea unor 
studii  de fezabilitate în Redea, 
Judeţul Olt. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Până în prezent, din valoare 
iniţială totală a investiţiei de 
305,83 mii lei a fost arondată 
doar o mică parte, respectiv 
suma de 166,6 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2553.   Anexa 3/13 
Secretariatul General al      

Se propune alocarea sumei de  300 
mii lei pentru reabilitare bisericilor 

Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult în 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
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Guvernului în satele Grădinile şi Plăviceanca, 
comuna Grădinile, Judeţul Olt. 
 
 Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

vederea renovării bisericilor 
aflate în stare avansată de 
degradare. 
 
 
 
 
 
 

de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2554.  Anexa 3/13/2 
Secretariatul General al      
Guvernului 

Suplimentarea sumei prevazute la 
cap.6701, titlul 59, art12 
« Sustinerea cultelor«, cu suma de 
6.000 mii lei pentru :   
Asezamantul Manastire Buna 
Vestire, - Colegiul National de Fete- 
comuna Gradinari, jud. Olt. – 
Reabilitare si extindere Asezamant 
Buna Vestire 3.000 mii lei 
 
Arhiepiscopia Craiovei- Catedrala 
Sf. Ioan Botezatorul, municipiul 
Craiova, jud.Dolj (biserica in 
constructie) 3.000 mii lei  
 
Sursa de finanţare:  Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Pentru acordarea de sprijin 
financiar unitatilor  de cult in 
vederea finalizarii lucrarilor . 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2555.  Anexa 3/13/2 
Secretariatul General al      
Guvernului 

Suplimentarea sumei prevazute la 
cap.6701, titlul 59, art12 
« Sustinerea cultelor«, cu suma de 

Pentru acordarea de sprijin 
financiar unitatilor  de cult in 
vederea finalizarii unor biserici 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
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4.700 mii lei pentru :   
 
Arhiepiscopia Craiovei  Centrul 
pastoral misionar Renasterea, 
municipiul Craiova, jud. Dolj 
(cladiri in constructie) 800 mii lei 
Arhipiscopia Craiovei  Centrul 
pastoral, Academia Tismana, 
jud.Gorj (biserica in constructie) 900 
mii lei 
Arhipiscopia Craiovei , Parorhia 
Nasterea Maicii Domnului, 
municipiul Craiova, jud Dolj 
(biserica in constructie) 1.200 mii lei 
Manastirea Icoana, jud Gorj(biserica 
in constructie) 800 mii lei 
Parorhia Eroii neamului, municipiul 
Craiova, judetul Dolj (biserica in 
constructie) 1.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

noi si a unor biserici in stare 
avansata de degradare. 
 

avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2556.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, capitolul 67-Cultura, 
recreere si religie, titlul 60-Alte 
cheltuieli, art.12-Sustinerea cultelor 
cu suma de 50 mii lei pentru: 

Suma este necesara pentru 
reabilitarea lacasului de cult. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
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1. Parohia Bereni SF.Nicolae- 
comuna  Prundeni, judetul 
Vâlcea  

 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2557.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, capitolul 67-Cultura, 
recreere si religie, titlul 60-Alte 
cheltuieli, art.12-Sustinerea cultelor 
cu suma de 150 mii lei pentru: 
1.Biserica Sf. Mihail si Gavril sat 
Lalosu,comuna Lalosu, judetul 
Vâlcea  
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Suma este necesara pentru 
reabilitarea lacasului de cult. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2558.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, capitolul 67-Cultura, 
recreere si religie, titlul 60-Alte 
cheltuieli, art.12-Sustinerea cultelor 
cu suma de 150 mii lei pentru: 

Suma este necesara pentru 
reabilitarea lacasului de cult. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
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Parohia-Nasterea Maicii Domnului –
Zlatari, Calea Victoriei 12 Bucuresti   
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2559.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, capitolul 67-Cultura, 
recreere si religie, titlul 60-Alte 
cheltuieli, art.12-Sustinerea cultelor 
cu suma de 200 mii lei pentru: 
Cimitirul Eternitatea – Municipiul 
Dragasani, jud. Vâlcea 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Suma este necesara pentru 
constructie capela mortuara. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

2560.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, capitolul 67-Cultura, 
recreere si religie, titlul 60-Alte 
cheltuieli, art.12-Sustinerea cultelor 
cu suma de 200 mii lei pentru: 
Mânăstirea Sf. Gheorghe 
Buciumeni, localitatea Falticeni, 
judetul Suceava    

Suma este necesara pentru 
finalizarea constructiei chilii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
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Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

sarcinile care ii revin. 

2561.  Anexa nr. 3/13/27 
Obiectivul proiectului: 
Construire, Modernizare, 
Reabilitare Lacaşuri  de cult şi case 
parohiale. 

Senator PSD de Maramureş. 
Alocarea de resurse bugetare în jud. 
Maramureş: 
1. Parohia greco – catolică Copalnic 

Mănăştur. Continuare lucrări 
construcţie şi amenajări 
exterioare la  Biserica Greco – 
Catolică  Copalnic Manastur 

 – 20 mii lei; 
2. Parohia greco-catolică Lăpuşel, 

com. Recea 
– 20 mii lei; 

3. Biserica Ortodoxă „Sfinţii 
Împăraţi Constantin şi Elena” 
Baia Sprie – extindere biserică, 
construcţie altar de vară, 
construcţie clopotniţă 

– 20 mii lei; 
4. Parohia ortodoxă Cicârlău 

 – 10 mii lei; 
5. Parohia ortodoxă centru, Săliştea 

de Sus; parohia ortodoxă 1, 
Săliştea de Sus 

– 10 mii lei; 
6. Parohia ortodoxă Dragomireşti  

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 
Din lipsa fondurilor proprii, 
unităţile de cult nu au bani necesari 
pentru realizarea lucrărilor de 
reparaţie şi de întreţinere a 
bisericilor şi a caselor parohiale, iar 
cele care au început investiţii noi de 
construcţie, să poată să se apropie 
de finalizarea lucrărilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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– 15 mii lei; 
7. Parohia ortodoxă 1, Săcel 
8. 30 mii lei; 
9. Parohia ortodoxă 2, Săcel 
10. 20 mii lei; 
11. Parohia ortodoxă 3, Săcel 
12. 90 mii lei; 
13. Parohia greco-catolică Tg. Lăpuş 
14. 40 mii lei; 
15. Parohia greco-catolică Vima 

Mică 
16. 10 mii lei; 
17. Parohia greco-catolică Brebeni 
18. 100 mii lei; 
19. Parohia ortodoxă Viile Apei 
20. 10 mii lei; 
21. Parohia ortodoxă Cavnic 
22. 30 mii lei; 
23. Parohia greco-catolică Şurdeşti 
24. 10 mii lei; 
25. Parohia greco-catolică Dăneşti 
26. 10 mii lei; 
27. Parohia greco-catolică Şişeşti 
28. 50 mii lei; 
29. Parohia greco-catolică Băseşti 
30. 15 mii lei; 
31. Parohia ortodoxă Oarţa de Sus 
32. 20 mii lei; 
33. Parohia ortodoxă Sălsig 
34. 10 mii lei; 
35. Parohia ortodoxă Gârdan 
36. 10 mii lei; 
37. Parohia ortodoxă Someşul Uileac 
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38. 10 mii lei; 
39. Parohia ortodoxă Satulung 
40. 10 mii lei; 
41. Parohia ortodoxă Valea 

Chioarului 
42. 10 mii lei; 
43. Parohia ortodoxă Mesteacăn 
44. 10 mii lei; 
45. Parohia ortodoxă Boiu Mare 
46. 10 mii lei; 
47. Parohia ortodoxă „Duminica 

Minorosiţelor” Săsari 
48. 25 mii lei  
49. Mănăstirea  ortodoxă Rohia 
50. 75 mii lei; 
 

2562.  Anexa nr.3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului, capitolul 67-Cultura, 
recreere si religie, titlul 60-Alte 
cheltuieli, art.12-Sustinerea cultelor 
cu suma de 450 mii lei pentru: 
Biserica cu hramul Sf.Dumitru sat 
Iucsa, comuna Bozieni de Jos, jud. 
Neamt-300.000 lei 
Biserica Parohia nr.3 Petru si Pavel, 
oras Roznov, jud Neamt-50.000 lei 
Biserica sat Dragova, comuna 
Cândesti, jud Neamt-50.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 

Suma este necesara pentru 
reabilitarea lacasului de cult. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

2563.  Anexa nr.3/13/02  Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 600 
mii lei pentru lucrari de reparatii si 
continuarea lucrarilor de construire 
de biserici noi in judetul Sibiu,astfel:  

- Parohia Ortodoxa Romana 
Mârsa ‘Pogorarea Duhului 
Sfant, judet Sibiu, suma 
alocata – 200 mii lei 

- Parohia Ortodoxa Talmaciu II 
‘Sfintii Arhangheli Mihail si 
Gavril’, judet Sibiu, suma 
alocata – 200 mii lei 

- Parohia Ortodoxa Romana 
Avrig ‘Adormirea Maicii 
Domnului’, judet Sibiu , suma 
alocata – 100 mii lei 

- Parohia Ortodoxa Romana 
Bradu, judet Sibiu, suma 
alocata – 100 mii lei  

-  
Sursa de finanţare: Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Necesitatea executarii unor 
lucrari de reparatii strict 
necesare unor biserici care au o 
vechime si o valoare culturala 
deosebita si care nu pot fi 
finantate din sursele proprii ale 
parohiilor si de comunitatile 
locale sarace. 
Continuarea lucrarilor de 
construire a unor biserici noi  
care risca sa se deterioreze prin 
stoparea lucrarilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri a fost 
dimensionat astfel incat sa i se 
asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

 



  ANEXA NR.2  
          

                                 ORDONATOR 3/14  
 

AMENDAMENTE RESPINSE                                                          
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011 
 

Nr. 
crt. 

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

1.  Ministerul Afacerilor Externe,  
Anexa 3/14/21, capitolul 51.01, 
titlul 56, articolul bugetar 12 
capitolul 51.08, titlul 56, articolul 
bugetar 12 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului  Afacerilor 
Externe, în sensul introducerii, în 
cadrul Proiectului 5 – „Continuarea 
procesului de implementare a 
standardelor Schengen la oficiile 
consulare ale României”, de credite 
bugetare la nivelul creditelor de 
angajament, respectiv 10.946 mii lei 
din Fondul Frontierelor Externe şi 
7.296 mii lei contribuţie naţională. 
(Deputat Valeriu Andrei Steriu- 
Grupul Parlamentar UNPR) 

Proiectul „Continuarea procesului 
de implementare a standardelor 
Schengen la oficiile consulare ale 
României” este finanţat din fonduri 
externe nerambursabile (Fondul 
Frontierelor Externe - FFE) şi 
trebuie cofinanţat de statul român. 
FFE este o linie de finanţare 
nerambursabilă, acordată de 
Comisia Europeană în continuarea 
Facilităţii Schengen, cu scopul de a 
asigura continuitatea şi 
sustenabilitatea proiectelor realizate 
din Facilitatea Schengen precum şi 
pentru iniţierea unor proiecte noi 
având ca obiectiv asigurarea 
securităţii la frontierele externe ale 
UE. 
Planul multianual al FFE a fost 
aprobat de Comisia Europeană, 
Ministerul Afacerilor Externe 
având alocată suma de 2.600 mii 
până la sfârşitul anului 2011 şi alţi 
cca. 10.500 mii EUR, până la 
sfârşitul anului 2013. Ministerul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 
- potrivit proiectului Legii 
bugetului de stat pe anul 2011, 
ordonatorii principali de credite 
sunt autorizati in cursul 
intregului an sa efectueze 
redistribuiri de fonduri intre 
proiecte finantate din fonduri 
externe nerambursabile 
postaderare, astfel incat sa 
asigure implementarea 
corespunzatoare a acestora, cu 
incadrare in nivelul total al 
fondurilor aprobate la titlul 
„Proiecte cu finantare din 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 2 -

Administraţiei şi Internelor, care 
este Autoritatea de Management 
pentru FFE a avizat fişa de 
fundamentare a proiectului, inclusiv 
sumele alocate pentru anul 2011 
(anexa). 
În actuala formă a legii bugetului 
de stat pe anul 2011, proiectul 
beneficiază de credite de 
angajament însă acest lucru nu este 
suficient, având în vedere că pe 
parcursul anului 2011 vor fi 
efectuate plăţi. 
Având în vedere că absorbţia 
fondurilor nerambursabile şi 
aderarea la spaţiul Schengen sunt 
obiective majore, asumate şi de 
Guvernul României, vă rog să fiţi 
de acord cu amendamentul propus. 
Fondul de rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului. 

fonduri externe nerambursabile 
postaderare”. 

2.  Anexa 3/14/01 – Ministerul 
Afacerilor Externe 
Capitolul 5001, gr.59, art.07 
 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate sprijinirii activităţii românilor 
de pretutindeni şi ale organizaţiilor 
reprezentative ale acestora, pentru 
obiectivul “Dotare tehnică sală teatru 
din cadrul Ambasadei României la 
Paris”, cu 200.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisiile pentru politică 
externă ale Camerei Deputaţilor şi 

Existenţa unei săli de teatru 
modernă şi funcţională este vitală 
pentru promovarea culturii 
româneşti într-un centru cultural şi 
artistic, cum este capitala Franţei. 
 
ADMIS DE COMISII 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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Senatului şi senator PNL Mircea 
Deaconu 

3.  Anexa 3/14/01 – Ministerul 
Afacerilor Externe 
Capitolul 5001, gr.59, art.07 
 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate sprijinirii activităţii românilor 
de pretutindeni şi ale organizaţiilor 
reprezentative ale acestora, pentru 
obiectivul “Deschiderea unui 
consulat al României la Vancouver, 
Canada”, cu 1.000.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisiile pentru politică 
externă ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului şi senator PNL Mircea 
Deaconu 

Având în vedere că în Canada 
trăiesc foarte mulţi români, este 
necesar ca aceştia să fie 
reprezentaţi cât mai bine la nivel 
consular. 
 
ADMIS DE COMISII 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare 
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  ANEXA NR.2  
          

                                 ORDONATOR 3/15 vol.1 
 

AMENDAMENTE RESPINSE                                                          
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011 
 

Nr. 
crt. 

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

1.  Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Se propune introducerea unei noi 
fişe:  
Finanţare PUG – 50 localităţi – 
5.000.000 RON  
 
Autori: 
Senator Fodoreanu Sorin 
Senator Onofrei Orest 
Deputat Pardau Dumitru 

Accesarea fondurilor europene, 
necesitate cofinanţare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

Suma prevăzuta pentru anul 
2011 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 14 milioane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
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2.  Ministerul  Dezvoltării regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15702 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 astfel : 
 
 
 

- pentru asfaltarea drumurilor 
comunale din , com Popeşti, 
jud.Bihor  cu suma de 500  
mii lei. 

 
Autori : Deputat Adrian Merka 

Suma este necesară pentru lucrările 
de asfaltare a actualului drum 
comunal 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Suma prevăzuta pentru anul 
2011 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 14 milioane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale 

3.  

 

Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Se propune introducerea unei noi 
fişe:  
Program electrificare – 35 localităţi – 
5.000.000 RON 
 
Autori: 
Senator Fodoreanu Sorin 
Senator Onofrei Orest 
Deputat Pardau Dumitru 

Accesarea fondurilor europene, 
necesitate cofinanţare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Suma prevăzuta pentru anul 
2011 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 14 milioane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
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autorităţilor publice locale. 

Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale 

4.  Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Se propune introducerea unei noi 
fişe:  
Baze sportive – 32 obiective – 
15.000.000 RON 
 
Autori: 
Senator Fodoreanu Sorin 
Senator Onofrei Orest 
Deputat Pardau Dumitru 

Accesarea fondurilor europene, 
necesitate cofinanţare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
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- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

5.  Anexa nr.3/15/29 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Se propune introducerea unei noi 
fişe:  
Centrul Cultural „Bucovina” – 
3.000.000 RON 
 
Autori: 
Senator Fodoreanu Sorin 
Senator Onofrei Orest 
Deputat Pardau Dumitru 

Accesarea fondurilor europene, 
necesitate cofinanţare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
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Patrimoniului Naţional. 

6.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale  

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2.000 mii lei pentru reabilitarea 
căminelor culturale din satele Lipia, 
Merei şi Nenciuleşti, comuna Merei, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Clădirile  se găsesc  intr-o stare de 
uzură avansată . Vechimea acestora  
impune reconsolidarea.  
- Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţilor 
menţionate. 
-de acest cămine  culturale urmează 
să beneficieze 10.000 persoane. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
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atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

7.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “ Modernizarea şi 
dotarea Căminului Cultural Dor 
Mărunt “, comuna Dor Mărunt, 
judeţul Călăraşi, cu suma de  100 mii 
lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului 

Iniţiator: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale. 

 
 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
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către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

8.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul ”Construire cămin 
cultural”, comuna Blândeşti, judeţul 

Nu există cămin cultural în comuna 
Blândeşti 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
--Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
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Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Botoşani cu suma de  300 mii lei 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului 

 
 

Iniţiator: 
Senator Independent 

CÂMPANU Liviu 

 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Serviciului de 

Telecomunicaţii speciale 

deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
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pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

9.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Reabilitare Cămin 
Cultural  sat Rediu”, comuna 
Rădăuţi-Prut, judeţul Botoşani cu 
suma de 1 000 mii lei 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului 

Iniţiator: 
Senator Independent 

CÂMPANU Liviu 

Necesar pentru desfăşurarea 
activităţilor culturale din comună. 
 
 
 
 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Serviciului de 

Telecomunicaţii speciale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
--Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
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culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
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ulterioare. 

10.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Reabilitare Cămin 
Cultural  sat Miorcani”, comuna 
Rădăuţi-Prut, judeţul Botoşani cu 
suma de 1 000 mii lei 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului 

Iniţiator: 
Senator Independent 

CÂMPANU Liviu 

Necesar pentru desfăşurarea 
activităţilor culturale din comună. 
 
 
 
 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Serviciului de Protecţie şi 

Pază 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
--Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

11.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Reabilitare Cămin 
Cultural sat Rădăuţi-Prut”, comuna 
Rădăuţi-Prut, judeţul Botoşani cu 
suma de  2 000 mii lei 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului 

Iniţiator: 

Necesar pentru desfăşurarea 
activităţilor culturale din comună. 
 
 
 
 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Serviciului de Protecţie şi 

pază 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
--Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
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Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
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economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

12.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Reabilitare, 
modernizare şi dotarea Casei de 
Cultură”,oraş Flămânzi, judeţul 
Botoşani, cu suma de 3 000 mii lei 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului 

Iniţiator: 
Senator Independent 

CÂMPANU Liviu 

Proiect ce se va derula prin 
“Programul prioritar naţional 
pentru construirea de sedii pentru 
aşezăminte culturale în localităţile 
unde nu există asemenea instituţii, 
precum şi reabilitarea, 
modernizarea, dotarea şi finalizarea 
lucrărilor de construcţii a 
aşezămintelor culturale de drept 
public din mediul rural şi urban”, 
implementat de MDRT prin CNI 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 

 - Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

13.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Dotare Cămin 
Cultural”, sat Unţeni, comuna 
Unţeni, judeţul Botoşani, cu suma de 
35,35 mii lei 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 

Continuare investiţie. 
 
 
 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Administraţiei 

Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
--Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
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informare în masă a Senatului 
Iniţiator: 

Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
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investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

14.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Finalizare Cămin 
Cultural”,sat Draxini, comuna 
Băluşeni, judeţul Botoşani, cu suma 
de 800 mii lei 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului 

Iniţiator: 
Senator Independent 

CÂMPANU Liviu 

Investiţie începută în anul 2010 cu 
fonduri guvernamentale de 400 mii 
lei, urmând ca diferenţa de 800 mii 
lei să fie transmisă în 2011. 

 
 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Secretariatului General 

al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
--Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
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nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

15.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 795 – Programul 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Aşezământ 
cultural în spaţiul rural”,comuna 
Hlipiceni, judeţul Botoşani, cu suma 

Lipsa unui Cămin Cultural în 
comună, proiect aprobat CNI 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
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aşezăminte culturale de 1 000 mii lei 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului 

Iniţiator: 
Senator Independent 

CÂMPANU Liviu 

 
Sursa de finanţare 

Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 

 - Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
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domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

16.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul „Construirea unei 
aşezământ cultural” ,comuna 
Cândeşti, judeţul Botoşani, cu suma 
de 7 018,18 mii lei 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului 

Iniţiator: 
Senator Independent 

CÂMPANU Liviu 

Comuna nu are cămin cultural, 
proiectul fiind depus la Consiliul 
Naţional pentru Investiţii Bucureşti 
din anul 2008. 
 
 
 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Serviciului de 

Telecomunicaţii speciale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
--Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
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propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

17.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 

În comuna George Enescu, nu 
există până în prezent un astfel de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Turismului 
 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

pentru obiectivul „Construirea unei 
Cămin cultural”, satul Dumeni, 
comuna George Enescu, judeţul 
Botoşani, cu suma de 50 mii lei. 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului 

Iniţiator: 
Senator Independent 

CÂMPANU Liviu 

edificiu, necesar pentru 
desfăşurarea activităţilor culturale 
din comună. 
 
 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Serviciului de 

Telecomunicaţii Speciale 

--Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

18.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Aşezământ 
cultural în spaţiul rural”,comuna 
Hlipiceni, judeţul Botoşani, cu suma 
de 1 000 mii lei 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului 

Iniţiator: 
Senator Independent 

CÂMPANU Liviu 

Lipsa unui Cămin Cultural în 
comună, proiect aprobat CNI 
 
 
 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 



 
 
Nr. 
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aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
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ulterioare. 

19.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul „Construirea unei 
aşezământ cultural” ,comuna 
Cândeşti, judeţul Botoşani, cu suma 
de 7 018,18 mii lei 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului 

Iniţiator: 
Senator Independent 

CÂMPANU Liviu 

Comuna nu are cămin cultural, 
proiectul fiind depus la Consiliul 
Naţional pentru Investiţii Bucureşti 
din anul 2008. 
 
 
 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Serviciului de 

Telecomunicaţii speciale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
--Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

20.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul „Construirea unei 
Cămin cultural”, satul Dumeni, 
comuna George Enescu, judeţul 
Botoşani, cu suma de 50 mii lei. 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului 

Iniţiator: 

În comuna George Enescu, nu 
există până în prezent un astfel de 
edificiu, necesar pentru 
desfăşurarea activităţilor culturale 
din comună. 
 
 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Serviciului de 

Telecomunicaţii Speciale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
--Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
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Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
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economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

21.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Reabilitare, 
modernizere, extindere şi dotare 
Cămin Cultural”, localitatea 
Mileanca, judeţul Botoşani, cu suma 
de 625 mii lei. 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului 

Iniţiator: 
Senator Independent 

CÂMPANU Liviu 

Necesar pentru desfăşurarea 
activităţilor culturale din comună. 
 
 
 
 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Serviciului de Protecţie şi 

Pază 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
--Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
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Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

22.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul „Construcţia unui 
Cămin Cultural”, comuna Coşula, 
judeţul Botoşani, cu suma de 1 200 
mii lei. 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 

În comuna Coşula nu există Cămin 
Cultural unde să se poată desfăşura 
activităţi culturale, conferinţe, 
seminarii, etc. 
 
 
 

Sursa de finanţare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
--Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
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mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului 

Iniţiator: 
Senator Independent 

CÂMPANU Liviu 

Bugetul Serviciului de Informaţii 
Externe 

cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
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domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

23.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul „Construcţia unui 
Cămin Cultural”, comuna Brăeşti, 
judeţul Botoşani, cu suma de 1 000 
mii lei. 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului 

Iniţiator: 
Senator Independent 

CÂMPANU Liviu 

În comuna Brăeşti nu există o 
locaţie de acest gen. 

 
 
 
 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Cancelariei Primului 

Ministru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
--Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere,  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

Responsabilitatea stabilirii 
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prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

24.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul „Construcţia unui 
Cămin Cultural”, localitatea Zoitani, 
comuna Adăşeni, judeţul Botoşani, 
cu suma de 850 mii lei. 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 

0% (Studiu de fezabilitate) 
 
 
 
 

 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Cancelariei Primului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere,  

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
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Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului 

Iniţiator: 
Senator Independent 

CÂMPANU Liviu 

Ministru modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
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alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

25.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul „Construcţia unui 
Cămin Cultural”,localitatea Adăşeni, 
comuna Adăşeni, judeţul Botoşani, 
cu suma de 900 mii lei. 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului 

Iniţiator: 
Senator Independent 

CÂMPANU Liviu 

0% (Studiu de fezabilitate) 
 
 
 
 
 

 
Sursa de finanţare 

Bugetul Serviciului de 
Telecomunicaţii speciale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
--Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

26.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul „Construire Cămin 
Cultural în centrul satului Suharău”, 
comuna Suharău, judeţul Botoşani, 
cu suma de 1 200 mii lei. 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 

Comuna nu dispune în prezent de 
un asemenea edificiu cu toate că 
populaţia este de 5 400 locuitori din 
cca. 850-900 copii preşcolari şi 
şcolari. Comuna are tradiţii 
culturale, care, din păcate, din lipsa 
acestui edificiu nu pot fi 
promovate. 
 

Sursa de finanţare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
--Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
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pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului 

Iniţiator: 
Senator Independent 

CÂMPANU Liviu 

Bugetul Serviciului de Informaţii 
Externe 

institutii pe  anul  2011 

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
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- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

27.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Reabilitare,Cămin 
Cultural”, localitatea Suliţa, judeţul 
Botoşani, cu suma de 300 mii lei. 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului 

Iniţiator: 
Senator Independent 

CÂMPANU Liviu 

Investiţie nouă. 
 
 
 
 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Serviciului de Informaţii 

Externe 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
--Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 38 -

administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

28.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Reabilitare, şi 

Investiţie nouă. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
--Sursa de finanţare menţionată 
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Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale 
 

modernizare Cămin Cultural”, 
comuna George Enescu, judeţul 
Botoşani, cu suma de 300 mii lei. 
Autori: 

Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 

pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului 

Iniţiator: 
Senator Independent 

CÂMPANU Liviu 

 
 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Ministrului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului 

nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

29.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul „Construirea unei 
aşezământ cultural” ,comuna 
Cândeşti, judeţul Botoşani, cu suma 
de 7 018,18 mii lei 
Autori: 

Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 

pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului  

Iniţiator: 
Senator Independent 

CÂMPANU Liviu 

Comuna nu are cămin cultural, 
proiectul fiind depus la Consiliul 
Naţional pentru Investiţii Bucureşti 
din anul 2008. 
 
 
 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Serviciului de 

Telecomunicaţii speciale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
--Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
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modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 42 -

publice, cu modificările 
ulterioare. 

30.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

       Obiectiv de investiţii: 
Alimentare cu gaze naturale a 
municipiului Lupeni 
- Investiţii în continuare 
Suma propusă: 16 695 700 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Cornel-Cristian Resmeriţă  
PSD+PC 
        

    Dezvoltarea infrastructurii 
municipiului Lupeni.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

31.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

       Obiectiv de investiţii:  
Realizare re ţea de alimentare cu 
energie electrică  Straja Lupeni  
-   Investiţii în continuare 
 Suma propusă: 5 111 324 lei 
 

   Dezvoltarea infrstructurii 
municipiului Lupeni. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 
Respins de Comisia pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
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Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Cornel-Cristian Resmeriţă  
PSD+PC 
        

industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

32.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

      Obiectiv de investiţii: Iluminat 
public municipiul Lupeni 
- Investiţii în continuare 
Suma propusă:  3 000 000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
 
Dep. Cornel-Cristian Resmeriţă  
PSD+PC 
        

    Dezvoltarea infrastructurii 
municipiului Lupeni. 
 Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
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Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

33.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

       Obiectiv de investiţii: 
Îmbunătăţire sistem termic P.T. 9 
reţele bl.5 Lupeni 
- Investiţii în continuare 
Suma propusă:  2 075 636 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
 
Dep. Cornel-Cristian Resmeriţă  
PSD+PC 
 

    Dezvoltarea infrastructurii 
municipiului Lupeni. 
 Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
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la propunerea autoritatilor 
locale. 

34.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

      Obiectiv de investiţii:  
Reabilitare reţele termice exterioare 
P.T. 11 Lupeni 
- Investiţii în continuare 
Suma propusă:  346 522 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
 
Dep. Cornel-Cristian Resmeriţă  
PSD+PC 
 

    Dezvoltarea infrastructurii 
municipiului Lupeni. 
 Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

35.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

       Obiective de investiţii:  
Reabilitatre reţele termice exterioare 
P.T. 6 Lupeni 
- Investiţii în continuare 
Suma propusă:  384 169 lei 
 

    Dezvoltarea infrastructurii 
municipiului Lupeni. 
    Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
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Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
 
 Dep. Cornel-Cristian Resmeriţă  
PSD+PC 
 

industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

36.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

      Obiectiv de investiţii: 
Reabilitare reţele termice exterioare 
P.T. 16 Lupeni 
-Investiţii în continuare 
 Suma propusă:  449 851 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Cornel-Cristian Resmeriţă  
PSD+PC 
       

  Dezvoltarea infrastructurii 
municipiului Lupeni. 
    Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
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Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

37.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

       Obiectiv de investiţii: 
Reabilitare reţele termice exterioare 
aferente punctelor termice din 
Lupeni 
- Investiţii în continuare 
Suma propusă: 12 105 814 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Cornel-Cristian Resmeriţă 
PSD+PC 
        

    Dezvoltarea infrastructurii 
municipiului Lupeni. 
    Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
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la propunerea autoritatilor 
locale. 

38.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

     Obiectiv de investiţii : 
Amenajare şi modernizare drumuri şi 
parcări Lupeni 
- Investiţii în continuare 
 Suma propusă: 15 000 000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Cornel-Cristian Resmeriţă  
PSD+PC 
    

    Dezvoltarea infrastructurii 
municipiului Lupeni. 
     Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

39.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

      Obiectiv de investiţii: 
Amenajare bază sportivă I.L 
Caragiale Lupeni 
- Investiţii noi  
 Suma propusă 500 000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Cornel-Cristian Resmeriţă  
PSD+PC 
       

    Dezvoltarea infrastructurii 
municipiului Lupeni. 
    Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
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- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

40.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

      Obiectiv de investiţii: 
Amenajare bază sportivă Spiru Haret 
Lupeni 
- Investiţii noi 
 Suma propusă:  500 000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Cornel-Cristian Resmeriţă  
PSD+PC 
 

   Dezvoltarea infrastructurii 
municipiului Lupeni. 
    Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

41.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

       Obiectiv de investiţii: 
Amenajare Stadion din Lupeni 
-Investitii noi 
 Suma propusă:  500 000 lei 

    Dezvoltarea infrastructurii 
municipiului Lupeni. 
    Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Cornel-Cristian Resmeriţă  
PSD+PC 
      

 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

42.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

       Obiectiv de investiţii: 
Amenajare loc de joacă pentru copii 
Parc Bărbăteni 
- Investiţii noi 
 Suma propusă: 1 000 000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

   Dezvoltarea infrastructurii 
municipiului Lupeni. 
     Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
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Dep. Cornel-Cristian Resmeriţă  
PSD+PC 
       

unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

43.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

       Obiectiv de investiţii: 
Amenajare şi modernizare centru de 
recuperare ( popicărie) Lupeni 
- Investiţii noi 
 Suma propusă: 1 500 000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Cornel-Cristian Resmeriţă  
PSD+PC 
 

     Dezvolatrea infrastructurii 
municipiului Lupeni. 
      Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
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instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

44.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

     Obiectiv de investiţii : 
Amenajare clădire str. Liliacului nr. 
2 Lupeni 
- Investiţii noi 
 Suma propusă: 2 400 000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Cornel-Cristian Resmeriţă  
PSD+PC 
 

   Dezvoltarea infrastructurii 
municipiului Lupeni. 
    Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
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45.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

      Obiectiv de investiţii: 
Întocmire hărţi municipiul Lupeni 
- Investiţii noi 
 Suma propusă: 200 000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Cornel-Cristian Resmeriţă  
PSD+PC 
 

   Dezvoltarea infrastructurii 
municipiului Lupeni. 
    Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu 

46.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

       Obiectiv de investiţii: 
Extindere şi modernizare sistem de 
alimentare cu apă şi canalizare 

    Dezvoltarea infrastructurii 
municipiului Lupeni. 
      Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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Lupeni 
- Investiţii noi 
Suma propusă: 40 000 000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Cornel-Cristian Resmeriţă  
PSD+PC 
 

Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

47.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

      Obiectiv de investiţii: 
Alimentare cu apă şi canalizare 
Staţiunea Turistică Straja Lupeni 
- Investiţii noi 
Suma propusă: 14 000 000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Cornel-Cristian Resmeriţă  
PSD+PC 
       

    Dezvoltarea infrastructurii 
municipiului Lupeni. 
      Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

48.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

     Obiectiv de investiţii: 
Reabilitare şi modernizare bl. 
D1,strada Tineretului, Lupeni 
- Investiţii noi 
Suma propusă: 1 193 766 lei 
  
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Cornel-Cristian Resmeriţă  
PSD+PC 
       

    Dezvoltarea infrastructurii 
municipiului Lupeni. 
      Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu 

49.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

     Obiectiv de investiţii: 
Reabilitare şi modernizare bl. 
M1,strada Viitorului, Lupeni 
- Investiţii noi 
Suma propusă: 1 186 000 lei 
  
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Cornel-Cristian Resmeriţă  
PSD+PC 
   

    Dezvoltarea infrastructurii 
municipiului Lupeni. 
      Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu 

50.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

         Obiectiv de investiţii: 
Reabilitare şi modernizare bl. B10, 
strada Tineretului, Lupeni 
- Investiţii noi 
Suma propusă: 1 542 000 lei 
  
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Cornel-Cristian Resmeriţă  
PSD+PC 
 
       

      Dezvoltarea infrastructurii 
municipiului Lupeni. 
     Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
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acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu 

51.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

      Obiectiv de investiţii: 
Reabilitare termică,modernizare şi 
dezvoltare fond locativ ,Lupeni 
- Investiţii noi 
Suma propusă: 80 000 000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Cornel-Cristian Resmeriţă  
PSD+PC 
 

    Dezvoltarea infrastructurii 
municipiului Lupeni. 
     Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu 
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52.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

        Obiectiv de investiţii: 
Construire WC-uri publice în 
municipiul Lupeni 
- Investiţii noi 
Suma propusă:  300 000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Cornel-Cristian Resmeriţă  
PSD+PC 
 

     Dezvoltarea infrastructurii 
municipiului Lupeni. 
      Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

53.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

     Obiectiv de investiţii : 
Amenajare şi modernizare drumuri şi 
parcări Uricani 
- Investiţii în continuare 
 Suma propusă:  1 000 000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii

    Dezvoltarea infrastructurii 
oraşului Uricani. 
     Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
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a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
 Dep. Cornel-Cristian Resmeriţă  
PSD+PC 
       

Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 63 -

suma de 222,3 mil lei 

54.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 
2.300.000 RON pentru continuarea 
lucrărilor la alimentarea cu apă în 
comuna Popeşti 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Tîlvăr Angel  PSD+PC 

Este necesară continuarea lucrărilor 
în vederea finalizării investiţiei şi 
continuarea asfaltării comunale 
care depinde de lucrările la 
alimentarea cu apă 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

55.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 
2.700.000 RON pentru continuarea 
lucrărilor la alimentarea cu apă în 
satul Bordeasca Veche, comuna 
Tătăranu 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Tîlvăr Angel  PSD+PC  
 

Continuarea lucrărilor la 
alimentarea cu apă 
  Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 65 -

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

56.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 
2.800.000 RON pentru continuarea 
lucrărilor la alimentarea cu apă în 
satele Slobozia Boteşti şi Satu Nou 
din comuna Măicăneşti 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Tîlvăr Angel  PSD+PC  
 

Continuarea lucrărilor la 
alimentarea cu apă 
  Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

57.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 
2.000.000 RON pentru continuarea 
lucrărilor la staţia de epurare ape 
uzate din comuna Măicăneşti 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 

Continuarea lucrărilor la staţia de 
epurare ape uzate 
  Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
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economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Tîlvăr Angel  PSD+PC  
 

industrii şi servicii a Senatului 
 

Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
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58.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 
1.200.000 RON pentru reabilitare 
termică blocuri locuinţe Asociaţia 
nr.2 comuna Gugeşti 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Tîlvăr Angel  PSD+PC  

Reabilitarea termica a blocurilor ce 
alcătuiesc Asociaţia nr.2 comuna 
Gugeşti 
  Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

59.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 
2.000.000 RON pentru reabilitare 
termică blocuri locuinţe Asociaţia 
nr.1 comuna Gugeşti 
 

 Reabilitarea termica a blocurilor ce 
alcătuiesc Asociaţia nr.1 comuna 
Gugeşti 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
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Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Tîlvăr Angel  PSD+PC  

Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 
 

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

60.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 
12.000.000 RON pentru extindere, 
modernizare reţele canalizare şi 
extindere staţie epurare- Asociaţia 
Comunitatea de comune, Vrancea –
Sud, comuna Gugeşti 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 

  Extindere, modernizare reţele 
canalizare şi extindere staţie 
epurare din comuna Gugeşti 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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Dep.Tîlvăr Angel  PSD+PC  
 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

61.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 439.000 
RON pentru proiectul Strategii de 
dezvoltare locală a localităţii Gugesti 

Realizarea proiectul Strategii de 
dezvoltare locală a localităţii 
Gugesti perioada 2009-2010 
Fondul de rezerva la dispozitia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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perioada 2009-2010, comuna 
Gugeşti 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Tîlvăr Angel  PSD+PC  

Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 
 

art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

62.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Ilfov, cu 
suma de 410 mii lei, pentru 
obiectivul « Extindere retea de apa 
potabila si canalizare localitatea 
Moara Vlasiei, judetul Ilfov 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de locuire in mediul 
rural 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
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Dep.Robert Sorin Negoita PSD+PC 
 
 

Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

63.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de  410 mii lei 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
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pentru canalizare si statie epurare 
ape uzate menajere sat Caciulati, 
Localitatea Moara Vlasiei, Judetul 
Ilfov 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Robert Sorin Negoita PSD+PC 
 

rural 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 74 -

64.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 400 mii lei 
pentru canalizare si statie epurare ape 
uzate menajere sat Catun Vlasia, 
Localitatea Moara Vlasiei, Judetul 
Ilfov 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Robert Sorin Negoita PSD+PC 
 

Sursa de finanţare: Bugetul alocat 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului  
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
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65.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Ilfov cu 
suma de 400 mii lei pentru obiectivul 
extindere 
retea canalizare sat Moara Vlasiei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Robert Sorin Negoita PSD+PC 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de locuire in mediul 
rural 
Sursa de finanţare: Bugetul alocat 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului  
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
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66.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de  250 
mii lei destinată finanţării 
obiectivului „Extindere reţea gaze 
naturale sat Moara Vlasiei, judetul 
Ilfov”  
Sursa de finanţare: Bugetul alocat 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Robert Sorin Negoita PSD+PC 

Necesar pentru încălzirea populaţiei 
şi prepararea hranei 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

67.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de  410 
mii lei destinată finanţării 
obiectivului „Extindere reţea gaze 
naturale  Catun Vlasia, judetul Ilfov 
”  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Robert Sorin Negoita PSD+PC 
 
 

Sursa de finanţare: Bugetul alocat 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului  
 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
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locale. 

68.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

 Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de  300 mii lei pentru 
înlocuirea sistemelor clasice de 
încălzire cu sisteme care utilizează 
energia solară – panouri solare 
termice in localitatea Moara Vlasiei, 
judetul Ilfov 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Robert Sorin Negoita PSD+PC 
 

Suma este necesara pentru 
Producerea apei calde menajere. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

69.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Ilfov 
centru de asistenţă After school 
pentru fiecare scoala cu 
personalitatea juridica , localitatea 
Moara Vlasiei, cu suma de 400 mii 
lei 

Necesităţi socio-culturale – copiii 
nu au unde să îşi petreacă timpul 
liber 
Sursa de finanţare: Bugetul alocat 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
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Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Robert Sorin Negoita PSD+PC 
 

Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 
 

- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

70.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei  
prevăzute pentru judeţul Ilfov 
pentru obiectivul „Sistem de 
colectare şi transport a deşeurilor 
menajere cu suma de 800 mii lei. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Robert Sorin Negoita PSD+PC 
 

Creşterea gradului de civilizatie 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă 
bugetara la dispoziţia Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
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ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

71.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Ilfov, cu 
suma de 400 mii lei, pentru 
obiectivul « Extindere retea de apa 
potabila si canalizare in localitatea 
Chiajna, judetul Ilfov 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Robert Sorin Negoita PSD+PC 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de locuire in mediul 
rural. Creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spatiu 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

72.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
turismului   cu suma de 400 mii lei 
pentru obiectivul extindere retea 
canalizare localitate Ciorogarla, 
judetul Ilfov 
Dep.Robert Sorin Negoita PSD+PC 
 

Sumele sunt necesare îmbunătăţirii 
infrastructurii rurale şi creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spatiu 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

73.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Alocarea sumei de 300 mii lei pentru 
reabilitarea  Dispensarului in 
localitatea Ciorogarla,  judetul Ilfov  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Robert Sorin Negoita PSD+PC 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestei cladiri, deoarece are un 
stadium avansat de degradare 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului  
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 82 -

- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

74.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Ilfov, cu 
suma de 400 mii lei, pentru 
obiectivul « Extindere retea de apa 
potabila si canalizare in localitatea 
Magurele, judetul Ilfov 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Robert Sorin Negoita PSD+PC 
 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de locuire in mediul 
rural. Creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spatiu 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

75.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 300 mii lei 
pentru modernizare canalizare si 
statie epurare ape uzate menajere, 
localitatea Cornetu, Judetul Ilfov 
Dep.Robert Sorin Negoita PSD+PC 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

76.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de  410 
mii lei destinată finanţării 
obiectivului „Extindere reţea gaze 
naturale  localitatea Cornetu, judetul 
Ilfov ”  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Robert Sorin Negoita PSD+PC 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
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publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

77.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 5.250 mii lei 
pentru constructia unui imobilde 
locuinte sociale, lucrare ce se va 
demara in primul semestru al anului 
viitor, in comuna Dobroesti, judetul 
Ilfov 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Robert Sorin Negoita PSD+PC 

Biroul de asistenta sociala din 
cadrul Primariei Dobroesti se 
confrunta cu situatii sociale mai 
dificile de solutionat, principala 
cauza fiind lipsa spatiului locativ. 
Sursa de finantare : bugetul de stat 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 

- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Constructia 
de locuinte sociale conform 
Legii 114/2006. In anul 2011, 
pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
30,0 milioane lei. 

78.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

MAIERU 
Modernizare strazi comunale 
Suma 6.647.006 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban 
Sursa de finantare – capitolul 
achizitii publice 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

79.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

MATEI 
Studiu fezabilitate pentru construire 
retele de canalizare si statie de 
epurare in satele Matei si Corvinesti 
Suma 7.912,066 mii lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – capitolul achizitii 
publice 
 
Respins de Comisia pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

80.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

MARISELU 
Drum comunal Magurele-Jeica 
Suma 8.000.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – capitolul achizitii 
publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 88 -

Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

81.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

MARISELU 
Baza sportiva Mariselu 
Suma 400.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – capitolul achizitii 
publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
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Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

 - Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

82.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

MARISELU 
Alimentare cu energie electrica 
grup case-43 case Domnesti 
Suma 400.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – capitolul achizitii 
publice 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 

Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

83.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

MARISELU 
Alimentare cu apa sat Neteni 
Suma 600.000 lei 
 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
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Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC  

reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – capitolul achizitii 
publice 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

84.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 

MARISELU 
Amenajare „Trotuar in satul 
Domnesti” 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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locuinte si constructii Suma 500.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC  
 

calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – capitolul achizitii 
publice 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

85.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 

POIANA ILVEI 
Canalizare, statie epurare si 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

alimentare cu apa 
- suma 1,64 mil.lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – capitolul achizitii 
publice 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 
 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

86.  Anexa nr.3/15 Ministerul POIANA ILVEI Modernizarea zonelor rurale prin Se propune respingerea 
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Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

. Alimentare cu apa a com. Poiana 
Ilvei (HG 577) 
-suma 68 mii lei 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – capitolul achizitii 
publice 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
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87.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

SILIVASU DE CAMPIE 
Extinderea si modernizarea sediului 
Primariei cu garaj si grupuri 
sanitare 
- suma 356.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – capitolul achizitii 
publice 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 

Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

88.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

SILIVASU DE CAMPIE 
Reabilitarea iluminatului public 
-suma 135.000 lei 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – capitolul achizitii 
publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 

Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
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ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

89.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

SILIVASU DE CAMPIE 
Achitarea c.v. totale a SF Masura 
125 
- Suma  59.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – capitolul achizitii 
publice 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Obiectivul poate fi finanţat din 
fonduri externe nerambursabile 
postaderare, respectiv PNDR, 
Măsura 125, aceste sume fiind 
cuprinse în bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 
- Cofinanţarea aferentă 
cheltuielilor eligibile precum şi 
cheltuielile neeligibile sunt în 
sarcina beneficiarului 
proiectului; 
- Pentru finanţarea obiectivului 
este necesară elaborarea, 
depunerea, şi aprobarea unui 
proiect eligibil, ulterior se va 
încheia un contract de finanţare 

90.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

TIHA BARGAULUI 
Reabilitare Camin Cultural Tiha 
Bargaului 
- suma de 800.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
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a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

de finantare – capitolul achizitii 
publice 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

91.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

URMENIS 
Modernizare drum comunal 
Urmenis-Sopteriu 
-suma 300.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – capitolul achizitii 
publice 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

92.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

URIU 
Asfaltare drum comunal Ilisua-
Hamasu Ciceului 3,6 km- proiect 
depus pe masura 322 si nefinantat 
-suma 1.000.000 euro 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – capitolul achizitii 
publice 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

93.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

URIU 
Refacere podet in loc. Uriu 
-suma 50.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – capitolul achizitii 
publice 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
3. Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
4. Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 99 -

hotarari ale Guvernului. 
94.  Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

URMENIS 
Asfaltare strazi, modernizare camin  
- suma 600.ooo lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – capitolul achizitii 
publice 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

95.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

URMENIS 
Studiu de fezabilitate masura 125 
- suma 125.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – capitolul achizitii 
publice 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Obiectivul poate fi finanţat din 
fonduri externe nerambursabile 
postaderare, respectiv FEADR, 
PNDR, Măsura 322., aceste 
sume fiind cuprinse în bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 
- Cofinanţarea aferentă 
cheltuielilor eligibile precum şi 
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cheltuielile neeligibile sunt în 
sarcina beneficiarului 
proiectului; 
- Pentru finanţarea obiectivului 
este necesară elaborarea, 
depunerea, şi aprobarea unui 
proiect eligibil, ulterior se va 
încheia un contract de finanţare 

96.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

URMENIS 
Pietruire strazi comunale 
- suma 400.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – capitolul achizitii 
publice 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

97.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

URMENIS 
Reabilitare dispensar comunal 
- suma 70.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – capitolul achizitii 
publice 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

98.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

URMENIS 
reparatie capitala Camin Cultural 
Fanate 
- suma 80.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – capitolul achizitii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
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economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

publice 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

99.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

URMENIS 
. Reparatie Monumentul Eroilor 
Urmenis 
- suma de 40.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – capitolul achizitii 
publice 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
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face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

100.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

URMENIS 
Canalizare si statie de epurare in 
loc. Urmenis 
- suma 350.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – capitolul achizitii 
publice 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

101.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

URMENIS 
extinderea retea electrica intr-un 
grup de case 
- suma 80.000 lei 
 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – capitolul achizitii 
publice 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

102.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

ZAGRA 
Modernizare strada Valea Tiblesului 
si acces pietonal pe Coasta 
- Suma 1.193.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – capitolul achizitii 
publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

103.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

ZAGRA 
Reabilitarea bloc de locuinte cu 8 
apartamente loc.Zagra 
- suma 355.936 lei 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – capitolul achizitii 
publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
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Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2011, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

104.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

ZAGRA 
Alimentare cu energie electrica grup 
case zona Podee, Poienile Zagrei 
-suma 40.000 lei 
 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – capitolul achizitii 
publice 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

105.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

ZAGRA 
. Asfaltare strada principala loc. 
Zagra 
- suma 200.000 lei 
 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
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Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – capitolul achizitii 
publice 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

106.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

ZAGRA 
Proiect reabilitare Camin Cultural 
Poienile Zagrei 
- suma 600.000 lei 
 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
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Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – capitolul achizitii 
publice 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

107.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

ZAGRA 
Proiect construire Camin Cultural 
Alunisul 
- suma 120.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – capitolul achizitii 
publice 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
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aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

108.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

ZAGRA 
Proiect alimentare cu apa Zagra, 
Poienile Zagrei si Suplai 
- suma 400.000 lei 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC  

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – capitolul achizitii 
publice 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

109.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

SIEU MAGHERUS 
Asfaltare DC 31 B 
Suma – 1.800.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – capitolul achizitii 
publice 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

110.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

SPERMEZEU 
Asfaltare DC 38 
Suma - 800.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – capitolul achizitii 
publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

111.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

SPERMEZEU 
Constructie Baza Sportiva 
Multifunctionala in comuna 
Spermezeu 
Suma – 425.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – capitolul achizitii 
publice 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

112.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

Alimentare cu apa a comunei 
Budesti, satele Budesti, Budesti –
Fanate, Tagu si Tagsoru 86.000.000 
lei    
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban 
Sursa de finantare – MDRT 
capitolul actiuni generale, 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

economice, comerciale si de 
munca 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

113.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

Alimentare cu apa a comunei Ciceu 
Giurgesti -42.000.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – MDRT capitolul 
actiuni generale, economice, 
comerciale si de munca 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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Sen. Prunea Dan PSD+PC  
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

114.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

Alimentare cu apă a comunei 
Negrileşti -28.000.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – MDRT capitolul 
actiuni generale, economice, 
comerciale si de munca 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

115.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

Alim. cu apă sat Lelești-Corabia, 
comuna Ciceu Mihaiesti – 3.000.000 
lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – MDRT capitolul 
actiuni generale, economice, 
comerciale si de munca 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

116.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

Sistem de canalizare si statie de 
epurare Lechinta, comuna Lechinta -
1.516.000 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – MDRT capitolul 
actiuni generale, economice, 
comerciale si de munca 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

117.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

Canalizare sat Milas, comuna  Milas 
– 500.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – MDRT capitolul 
actiuni generale, economice, 
comerciale si de munca 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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industrii şi servicii a Senatului 
 

vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

118.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

Modernizare si reabilitare baza 
sportiva comuna Prundu Bargaului -
469.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – MDRT capitolul 
actiuni generale, economice, 
comerciale si de munca 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
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 bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

119.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

Reparatii capitale si reparatii a doua 
poduri de pe Bistrita Ardeleana si un 
pod peste raul Secu, comuna Prundu 
Bargaului – 152.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – MDRT capitolul 
actiuni generale, economice, 
comerciale si de munca 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

120.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

Pod din beton armat peste Valea 
Sieului in localitatea Sieut comuna 
Sieut- 71.631 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – MDRT capitolul 
actiuni generale, economice, 
comerciale si de munca 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

121.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

Constructie baza sportiva comuna 
Lesu- 467.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – MDRT capitolul 
actiuni generale, economice, 
comerciale si de munca 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului

122.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

Amenajare teren de sport Teaca – 
580.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – MDRT capitolul 
actiuni generale, economice, 
comerciale si de munca 
 
Respins de Comisia pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
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industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

123.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

Constructie baza sportiva comuna 
Feldru -466.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC  

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – MDRT capitolul 
actiuni generale, economice, 
comerciale si de munca 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

124.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

Constructie baza sportiva comuna 
Chiuza – 350.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – MDRT capitolul 
actiuni generale, economice, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Lucrarea se poate finanta prin 
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Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC  

comerciale si de munca 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

125.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

Constructie baza sportiva comuna 
Josenii Bargaului -500.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC  

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 
dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – MDRT capitolul 
actiuni generale, economice, 
comerciale si de munca 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

126.  Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
Cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii 

Construire sala de sport comuna 
Sieu-800.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de dezvoltare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
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economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Emil Radu Moldovan PSD+PC 
Sen. Prunea Dan PSD+PC  

dintre mediul rural si urban Sursa 
de finantare – MDRT capitolul 
actiuni generale, economice, 
comerciale si de munca 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

127.  Anexa 3/15 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 274060   mii 
lei pentru : 
1. Alimentare cu apă sat Cernişoara 

 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
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Florese, jud. Hunedoara – 2254 mii 
lei 
2. Canalizare şi statie de epurare sat 
Cernişoara Florese, jud. Hunedoara  
– 354 mii lei 
3. Alimentare cu apă sat Bozeş, jud. 
Hunedoara  – 15000 mii lei 
4. Canalizare sat Bozeş, jud. 
Hunedoara – 30000 mii lei 
5. Canal pluvial Aurel Vlaicu,  – 60 
mii lei jud. Hunedoara 
6. Canal pluvial Sanatoriul TBC- str. 
Teilor jud. Hunedoara,  – 40 mii lei 
7. Canal pluvialstr. Sanatoriului spre 
Sanatoriul TBC, jud. Hunedoara  – 
30 mii lei 
8. Studiu fezabilitate alimentare cu 
apă Topliţa, Dabica, Hasdau, Valari, 
Dealu Mic, Goles , jud. Hunedoara – 
7616 mii lei 
9. Canalizare menajeră şi pluvială 
Bosorod,şi Chitid Bosorod, jud. 
Hunedoara – 5478 mii lei 
10. Alimentare gravitaţională cu apă 
com. Ghelari jud. Hunedoara, – 750 
mii lei 
11. Reabilitare canalizare cartier Cut 
Ghelari , jud. Hunedoara – 4000 mii 
lei 
12. Alimentare cu apă potabilă sat 
Lelese jud. Hunedoara, – 550 mii lei 
13. Alimentare cu apă şi canalizare 
satele Malaiesti, Salasul de Sus, 

 articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
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Salasul de Jos, Ohaba de sub Piatră, 
jud. Hunedoara  – 2500 mii lei 
14. Construire bloc locuinţe Salasu 
de Sus jud. Hunedoara, – 3129 mii 
lei 
15. Retea de canalizare menajeră pe 
13 străzi, zona de vest, Brad , jud. 
Hunedoara – 1740 mii lei 
16. Alimentare cu apă potabilă com. 
Bucureşci jud. Hunedoara, – 2100 
mii lei 
17. Alimentare cu apă Răduleşti, 
Stănceşti, Stănceşti Ohaba , jud. 
Hunedoara – 3031 mii lei 
18. Sistem de colectare şi evacuare 
ape uzate Dobra jud. Hunedoara  – 
700 mii lei 
19. Alimentare cu apă Gurasada, 
Gothatea şi Câmpuri Surduc jud. 
Hunedoara  – 2000 mii lei 
20. Alimentare cu apă com. Şoimuş 
jud. Hunedoara – 4780 mii lei 
21. Reţele canalizare menajeră  com. 
Şoimuş jud. Hunedoara –19505 mii 
lei 
22. Alimentare cu apă Mintia jud. 
Hunedoara – 1000 mii lei 
 23. Canalizare Mintia jud. 
Hunedoara – 2200 mii lei 
24. Reabilitare termică Liceul 
Teoretic Ghelari jud. Hunedoara – 
400 mii lei 
25. Reabilitare termică sediul 

program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
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primăriei Geoagiu jud. Hunedoara – 
1420 mii lei 
26. Amenajare Valea Tileşului jud. 
Hunedoara – 1181 mii lei 
27. Amenajare Valea Homorodului 
jud. Hunedoara – 3297 mii lei 
28. Bază sportivă Geoagiu jud. 
Hunedoara – 960 mii lei 
29. Modernizare Bază sportivă 
multifuncţională com. Tomeşti – 80 
mii lei 
30. Bază sportivă în com. Sălaşu de 
Sus – 700 mii lei 
31. Sală de sport în com. Sălaşu de 
Sus – 800 mii lei 
32. Construire şi amenajare parc în 
loc. Ghelari – 5000 mii lei 
33. Reabilitare Baza sportivă minerul 
com. Ghelari – 800 mii lei 
34. Fântână arteziană parc Geoagiu – 
25 mii lei 
35. Bază sportivă şi de agrement 
Uricani – 500 mii lei 
36. Terminarea lucrărilor Barajul 
Mihăileni – 150000 mii lei 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
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Dep.Laurenţiu Nistor - PSD + PC 
 

128.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa nr. 3/15/02, 
Cap. 5001, Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, Alin. 3 Subrogramul 
pentru pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate. 
 

Alocarea sumei 500.000 lei pentru 
reabilitarea străzilor din comuna 
Ştefan cel Mare, judeţul Călăraşi. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Damian Ioan PSD+PC  
Dep.Oana Niculescu-Mizil 
Ştefănescu Tohme PSD+PC 
Dep.Boabeş Dumitru PSD+PC 
 

Drumurile sunt impracticabile, se 
circulă foarte greu. 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

129.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa nr. 3/15/02, 
Cap. 5001, Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, Alin. 3 Subrogramul 
pentru pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate. 
 

Alocarea sumei de 800.000 lei pentru 
reabilitarea drumurilor din comuna 
Roseţi, judeţul Călăraşi. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Damian Ioan PSD+PC  
Dep.Oana Niculescu-Mizil 
Ştefănescu Tohme PSD+PC 
Dep.Boabeş Dumitru PSD+PC 
 

Drumurile sunt impracticabile, se 
circulă foarte greu. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

130.  Anexa nr.3/15, Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

Construcţie Sală Sport , Sat 
Pogonele, Comuna Ţinteşti, Judeţ 
Buzău = 1.200.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Marian Ghiveciu PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
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obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

131.  Anexa nr.3/15, Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

Realizare canalizare pentru finalizare 
proiect alimentare cu apă, Comuna 
Colţi, Judeţ Buzău =  7.000.000 lei 
Dep.Marian Ghiveciu PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

132.  Anexa nr.3/15, Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

Alimentare cu apă şi canalizare 
Comuna Racoviţeni, Judeţ Buzău = 
900.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Marian Ghiveciu PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

133.  Anexa nr.3/15, Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

Înfiinţare reţea apă şi canalizare, 
Comuna Scorţoasa, Judeţ Buzău = 
10.750.000 lei 
Dep.Marian Ghiveciu PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

134.  Anexa nr.3/15, Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

Extinderea coptării resurselor 
naturale de apă şi înfiinţarea de noi 
fîntîni (Beciu, Balta Tocila, Golu 
Grăbicina, Dîlma, Plopeasa, 
Grăbicina de Jos), Comuna 
Scorţoasa, Judeţ Buzău = 200.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Marian Ghiveciu PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

135.  Anexa nr.3/15, Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

Construcţie Sală Sport, Comuna 
Săpoca, Judeţ Buzău = 450.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Marian Ghiveciu PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

136.  Anexa nr.3/15, Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul 

Construcţie reţea de canalizarea şi 
epurare a apelor uzate, Comuna 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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VII alte transferuri Săpoca, Judeţ Buzău = 9.161.000 lei 
Dep.Marian Ghiveciu PSD+PC 
 

de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

137.  Anexa nr.3/15, Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

Amenajare bază sportivă 
multifuncţională, Comuna Costeşti, 
Judeţ Buzău = 5.250.000 lei 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Marian Ghiveciu PSD+PC 
 

proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

138.  Anexa nr.3/15, Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

Reabilitare sistem de irigaţii, 
Comuna Costeşti, Judeţ Buzău = 
4.823.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Marian Ghiveciu PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
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139.  Anexa nr.3/15, Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

Construcţie teren sport, Comuna 
Cilibia, Judeţ Buzău = 320.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Marian Ghiveciu PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

140.  Anexa nr.3/15, Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

Finalizare alimentare cu apă Cilibia-
Mînzu-Movila, Comuna Cilibia, 
Judeţ Buzău = 1.000.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Marian Ghiveciu PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

141.  Anexa nr.3/15, Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

Reţea alimentare electrică la 
alimentarea cu apă, Comuna Cilibia, 
Judeţ Buzău = 80.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Marian Ghiveciu PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
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la propunerea autoritatilor 
locale. 

142.  Anexa nr.3/15, Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

Reţea alimentare cu apă Gara Cilibia 
Poştă, Comuna Cilibia, Judeţ Buzău 
= 12.000.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Marian Ghiveciu PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 170,6 mil lei 
143.  Anexa nr.3/15, Capitol 70.01. 

Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

Lucrări de canalizare Cilibia-Mînzu-
Movila, Comuna Cilibia, Judeţ 
Buzău = 72.000.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Marian Ghiveciu PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
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144.  Anexa nr.3/15, Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

Alimentare cu apă punct “Cocoşari”, 
Comuna Calvini, Judeţ Buzău = 
587.750 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Marian Ghiveciu PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

145.  Anexa nr.3/15, Capitol 70.01. Împrejmuire gard+bazin vidanjabil - Lucrări de continuare a Se propune respingerea 
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Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

grădiniţa Bîscenii de Sus, Comuna 
Calvini, Judeţ Buzău = 75.870 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Marian Ghiveciu PSD+PC 
 

reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

146.  Anexa nr.3/15, Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

Extindere reţea iluminat public, 
Comuna Calvini, Judeţ buzău = 
30.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Marian Ghiveciu PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 145 -

la propunerea autoritatilor 
locale. 

147.  Anexa nr.3/15, Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

Regularizare rîu Bîsca Chiojdului, 
Comuna Calvini, Judeţ Buzău = 
76.760 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Marian Ghiveciu PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

148.  Anexa nr.3/15, Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

Construcţie Bază Sportivă, Comuna 
Balta Albă, Judeţ Buzău = 513.840 
lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Marian Ghiveciu PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
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- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

149.  Anexa nr.3/15, Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

Alimentare cu apă, Comuna Balta 
Albă, Judeţ Buzău = 10.078.700 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Marian Ghiveciu PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

150.  Anexa nr.3/15, Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

Alimentare cu apă satele Pietrosu şi 
Costeşti, Comuna Costeşti, Judeţ 
Buzău = 1.826.825 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Marian Ghiveciu PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

151.  Anexa nr.3/15, Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

Sistem de canalizare şi staţie de 
epurare satele Pietrosu şi Costeşti, 
Comuna Costeşti, Judeţ Buzău = 
6.755.964 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Marian Ghiveciu PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

152.  Anexa nr.3/15, Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

Reţea alimentare cu apă, Comuna 
Murgeşti, Judeţ Buzău = 1.500.000 
lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Marian Ghiveciu PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 170,6 mil lei 
153.  Anexa nr.3/15, Capitol 70.01. 

Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

Finalizare proiect alimentare cu apă 
potabilă – zona Satul Vechi, Comuna 
Padina, Judeţ Buzău = 10.000.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Marian Ghiveciu PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
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154.  Anexa nr.3/15, Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

Extindere reţea de alimentare cu apă 
potabilă – zona Satul Nou, Comuna 
Padina, Judeţ Buzău = 2.500.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Marian Ghiveciu PSD+PC 
 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

155.  Anexa nr.3/15, Capitol 70.01. Extindere sistem de alimentare cu - Lucrări de continuare a Se propune respingerea întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 152 -

Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

apă Merei-Ogrăzi, Comuna Merei, 
Judeţ Buzău = 774.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Marian Ghiveciu PSD+PC 
 

reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

156.  Anexa nr.3/15, Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul 

Sistem de alimentare cu apă Sat 
Lipia, Comuna Merei, judeţ Buzău = 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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VII alte transferuri 2.814.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Marian Ghiveciu PSD+PC 
 

de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

157.  Anexa nr.3/15, Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

Alimentare cu apă Izvoru Dulce, 
Comuna Merei, Judeţ Buzău = 
3.819.650 lei 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
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Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Marian Ghiveciu PSD+PC 
 

proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

158.  Anexa nr.3/15, Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

Sistem de canalitare şi staţie de 
epurare Sărata Montepru, Comuna 
Merei, judeţ Buzău = 12.755.590 lei 
 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
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Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Marian Ghiveciu PSD+PC 
 

- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

159.  Anexa nr.3/15, Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

Construcţie sală sport Sat Lipia, 
Comuna Merei, Judeţ Buzău = 
750.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
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a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Marian Ghiveciu PSD+PC 
 

Regionale şi Turismului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului 

160.  Art. 41/ Anexa 3/15/ Capitolul 
7001 

1) Construcţie bază sportivă, com. 
Doiceşti = 800 mii lei 
 
 
2) Construcţie bază sportivă, com. 
Vulcana Pandele = 600 mii lei 
 
 
3) Construcţie bază sportivă, com. 
Buciumeni = 400 mii lei 
 
 

1) Investiţie în derulare, s-a 
executat în proporţie de 30%, din 
lipsă de fonduri lucrarea a  fost 
oprită. 
2) Investiţie în derulare, s-a 
executat în proporţie de 30%, din 
lipsă de fonduri lucrarea a  fost 
oprită. 
3) Investiţie în derulare pe 
OG7/2006, realizată în proporţie de 
90%. Din lipsă de fonduri nu s-a 
finalizat. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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4) Construcţie bază sportivă, com. 
Raciu = 200 mii lei 
 
 
5) Construcţie bază sportivă, tip I, 
com. Dragomireşti = 50 mii lei 
 
 
6) Construcţie bază sportivă, com. 
Şotânga = 450 mii lei 
 
 
7) Construcţie bază sportivă, com. 
Cobia = 6.000 mii lei 
 
 
8) Construcţie bază sportivă, com. 
Cojasca = 445 mii lei 
 
 
9) Construcţie bază sportivă, com. 
Potlogi = 630 mii lei 
 
 
10) Construcţie sală de sport 
multifuncţională, com. Ulieşti = 200 
mii lei 
 
 
 
11) Construcţie sală de sport 
multifuncţională, com. Cobia = 200 
mii lei 

4) Documentaţie depusă din anul 
2008 la CNI, aşteaptă finanţare. 
 
5) Investiţie realizată în proporţie 
de 90%. Din lipsă de fonduri nu s-a 
finalizat. 
 
6) Investiţie derulată prin 
OG7/2006, sistată din lipsă de 
fonduri. 
 
7) Investiţie începută în anul  2010, 
sistată din lipsă de fonduri din 
programul OG7/2006. 
8) Investiţie începută în anul  2010, 
sistată din lipsă de fonduri din 
programul OG7/2006. 
9) Investiţie începută în anul  2009, 
sistată din lipsă de fonduri din 
programul OG7/2006. 
10) Documentaţie depusă la CNI 
din anul 2009. Se aşteaptă 
finanţarea. 
 
 
11) Documentaţie depusă la CNI 
din anul 2009. Se aşteaptă 
finanţarea. 
 
 
12) Documentaţie depusă la CNI 
din anul 2007. Se aşteaptă 
finanţarea. 

urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
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12) Construcţie sală de sport 
multifuncţională, com. Pucheni = 
200 mii lei 
 
 
 
13) Construcţie bază sportivă, com. 
Perşinari = 600 mii lei 
 
 
 
14) Construcţie bază sportivă, com. 
Mogoşani = 230 mii lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Gheorghe Ana PSD+PC 
Dep.Ion Stan PSD+PC 
Dep.Ion Dumitru PSD+PC 
Sen.Adrian Ţuţuianu PSD+PC 
 

 
 
13) Investiţie începută pe 
OG7/2006, realizată în proporţie de 
20%, sistată din lipsă de fonduri.  
 
14) Investiţie începută pe 
OG7/2006, realizată în proporţie de 
20%, sistată din lipsă de fonduri.  
 
SURSA DE  FINANŢARE: Se 
diminuează cu 11.005 mii lei 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului Capitolul 5101/ 
Subcap. 01/ Paragraf 01/ Titlul 
XVII şi se transferă la Anexa 3/15/ 
Capitolul 7001 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

161.  Art. 41/ Anexa 3/15/ Capitolul 
5000/ Grupa 70 Cheltuieli de 

capital 

1) Extindere reţele de canalizare 
etapa a II-a, com. Doiceşti = 800 mii 
lei 
 
 
 

1) Lucrarea este începută în anul 
2007 pe programul OG7/2006, s-a 
executat în proporţie de 50%. Din 
anul 2009 s-au sistat lucrările din 
lipsă de fonduri. 
2) Lucrare în derulare din 2009, s-a 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
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2) Introducere reţele de canalizare în 
comuna I.L. Caragiale = 1.200 mii 
lei 
 
 
 
3) Introducere reţele de canalizare şi 
staţie de epurare în comuna Vulcana 
Pandele = 600 mii lei 
 
 
 
4) Alimentare cu apă sat Cucuteni, 
com. Moţăeni = 1.200 mii lei  
 
 
5) Alimentare cu apă cartier Bela, 
oraş Pucioasa = 500 mii lei 
 
 
6) Alimentare cu apă com. Runcu = 
3.000 mii lei  
 
 
 
 
 
7) Reabilitare reţele de apă în 
municipiul Moreni  = 1.300 mii lei 
 
 
8) Alimentare cu apă, com. Perşinari 

realizat în proporţie de 40%. În 
2010 nu s-au primit fonduri 
lucrarea fiind întreruptă. 
  3) Investiţia a fost demarată în 
anul 2008, s-a realizat în proporţie 
de 60% din lucrare. În anul 2010 nu 
s-au alocat fonduri. 
4) Investiţie începută din anul 2009. 
din lipsă de fonduri a fost sistată pe 
programul HG 577/1997. 
5) Lucrarea este executată 60%. 
Din lipsă de fonduri pe hg 
577/1997 a fost oprită.  
6) Comuna Runcu este o comună 
de munte cu un potenţial turistic 
foarte mare. Lipsa sistemului 
centralizat de alimentare cu apă 
blochează dezvoltarea comunei. 
7) Investiţie în derulare prin CNI. 
Lucrarea s-a întrerupt din lipsa 
fondurilor. 
8) Investiţie derulată pe programul 
OG 7/2006 începând cu anul 2009, 
întreruptă din lipsă finanţare. 
9) Documentaţie depusă şi aprobată 
pe OG7/2006. Lucrările nu au 
început din lipsă de fonduri. 
10) Investiţie începută în 2009, s-a 
realizat în proporţie de 25%. Din 
lipsă de fonduri a fost oprită. 
11) Documentaţie depusă şi 
aprobată pe programul HG 
577/1996. Din lipsă de fonduri nu 

se finanţeze lucrările respective 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
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= 2.000 mii lei 
 
 
 
9) Alimentare cu apă în satele Pitaru 
şi Vlăsceni, com. Potlogi = 2.000 mii 
lei 
 
 
10) Introducere reţele de canalizare 
şi staţie de epurare în satul Costeşti 
Deal, com. Produleşti = 2.000 mii lei 
 
11) Alimentare cu apă, com. 
Sălcioara = 2.500 mii lei  
 
 
 
12) Alimentare cu apă com. Pucheni 
= 440 mii lei 
 
 
 
13) Reabilitare reţele apă-canal, oraş 
Pucioasa = 2.000 mii lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Gheorghe Ana PSD+PC 
Dep.Ion Stan PSD+PC 

s-au început lucrările. 
12) Investiţie în derulare pe 
programul HG 577/1996. S-a  
realizat în proporţie de 40%. Din 
lipsă de fonduri nu s-a realizat. 
13) Program BRDCE aprobat şi 
aflat în derulare la CNI. 
 Sursa de finanţare: diminuarea cu 
19.540 mii lei la Capitolul 5301/ 
Grupa 56/ Titlul VIII Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile (FEN) postaderare 
şi transferarea la Anexa 3/15/ 
Capitolul 5000/ Grupa 70 Cheltuieli 
de capital 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
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Dep.Ion Dumitru PSD+PC 
Sen.Adrian Ţuţuianu PSD+PC 
 

162.  Anexa 3 / Cap. 7001/ titlul 6 / 
grupa 51/articol 01 / alin. 32 

Programul de izolare termică a 
blocurilor de locuinţe- execuţie -
Municipiul Lugoj 
Suma solicitată 1231 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Stragea Sorin – PSD + PC 

Studiu de fezabilitate depus şi 
aprobat 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2011, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

163.  Anexa 3 / Cap. 7001/ titlul 6 / 
grupa 55/articol 01 / alin. 26 

Transformare bloc MApN în locuinţe 
sociale- execuţie -Municipiul Lugoj 
Suma solicitată 800 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Studiu de fezabilitate depus şi 
aprobat 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
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Dep.Stragea Sorin – PSD + PC 
 

sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

164.  Anexa 3 / Cap. 7001/ titlul 6 / 
grupa 51/articol 01 / alin. 32 

Programul de izolare termică a 
blocurilor de locuinţe- 70 blocuri -
Municipiul Lugoj 
Suma solicitată 6823 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Stragea Sorin – PSD + PC 
 

Studiu de fezabilitate depus şi 
aprobat 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

165.  Anexa 3 / Cap. 7001/ titlul 6 / Recompartimentare şi amenajare Studiu de fezabilitate depus şi Se propune respingerea 
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grupa 55/articol 01 / alin. 26 bloc 2 MApN în locuinţe sociale 64 
apartamente -Municipiul Lugoj 
Suma solicitată  4545 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Stragea Sorin – PSD + PC 
 

aprobat 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

amendamentului intrucat:    
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe 
localităţi se face de către 
Ministerul Dezvoltarii, 
Regionale şi Turismului  prin 
ordin al ministrului. 

166.   Introducere curent electric în case 
nou construite comuna Coșteiu 
Suma solicitată 100 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Stragea Sorin – PSD + PC 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
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asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

167.   Modernizare iluminat public comuna 
Criciova 
Suma solicitată 90 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Stragea Sorin – PSD + PC 
 

 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

168.   Amenajare parcuri comuna Criciova 
Suma solicitată 80 
 

 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
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Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Stragea Sorin – PSD + PC 
 

Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.      
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

169.  program 962 Reabilitare Cămin cultural Fârdea 
Suma solicitată 200 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Stragea Sorin – PSD + PC 
 

 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.      
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
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culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

170.  program 962 Reabilitare Cămin cultural Mîtnicul 
Mic 
Suma solicitată 250 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Stragea Sorin – PSD + PC 

 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.      
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
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Patrimoniului Naţional. 
171.  program 962 Reabilitare Cămin cultural 

Drăgşinești 
Suma solicitată 200 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Stragea Sorin – PSD + PC 
 

 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.      
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

172.  program 962 Reabilitare Cămin cultural Gladna 
Montană 
Suma solicitată 250 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 

 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
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Senatului 
 
Dep.Stragea Sorin – PSD + PC 
 

fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.      
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

173.  program 962 Reabilitare Cămin cultural Zolt 
Suma solicitată 100 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Stragea Sorin – PSD + PC 
 

 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.      
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
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modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

174.  program 962 Reabilitare Cămin cultural Hăuzești 
Suma solicitată 200 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Stragea Sorin – PSD + PC 
 

 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.      
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
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nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

175.  program 962 Reabilitare Primăria Fârdea 
Suma solicitată 300 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Stragea Sorin – PSD + PC 
 

 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.      
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

176.  Anexa 3 / Cap. 5001/ titlul 6 / 
grupa 51/articol 02 / alin. 04 

Construcţie sală de sport Fârdea 
Suma solicitată 900 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Stragea Sorin – PSD + PC 
 

 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.      
Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
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- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

177.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr. 3 / 15 

Alimentarea cu apa a 
satelor.Lucrarea se deruleaza prin 
ordonanta 7/2006.  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Iulian Iancu PSD+PC 
 

Suma necesara pentru realizarea 
obiectivului este de 5044 mii lei 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.      
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
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propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

178.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr. 3 / 15 
 

Camin cultural obiectiv in continuare 
 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Iulian Iancu PSD+PC 
 

Pentru terminarea lucrarilor la acest 
obiectiv este necesara suma de 
1348 mii lei 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.      
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

179.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr. 3 / 15 

Punte auto-pietonala Tisa peste raul 
Tazlau 
 

Suma necesara pentru finalizarea 
lucrarilor este de 300 mii lei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
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 Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Iulian Iancu PSD+PC 
 

Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.      
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

180.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr. 3 / 15 

Punte auto-pietonala Mateiesti peste 
raul Tazlau .Obiectiv calamitat in 
vara anului 2005 pentru care nu s-au 
mai primit fonduri pentru finalizare 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Iulian Iancu PSD+PC 
 

Suma necesara pentru finalizarea 
acestui obiectiv este de 428 mii lei 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.      
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
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bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

181.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr. 3 / 15 
 

Modernizare drum comunal sat 
Sanduleni lucrare in derulare 
 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Iulian Iancu PSD+PC 
 

Suma necesara pentru continuarea 
lucrarilor este de 618 mii lei 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.      
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

182.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr. 3 / 15 
 

Extindere spatii scolare cu cls.I-VIII 
in satele Sanduleni si Stufu 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Iulian Iancu PSD+PC 
 

Suma necesara pentru realizarea 
obiectivelor amintite este de 3500 
mii lei 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.      
Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT. 

183.   Ministerul Dezvoltarii Regionale şi 
Turismului 

-Sala Sport  scoala centru Asau  
10000 RON                 
-Camin Cultural  Bartea  
15000 RON 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Iulian Iancu PSD+PC 
 

Nu  exista sala de sport 
 
Nu exista Camin Cultural 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.      
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
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culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

184.  Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa nr. 3/15,  cu 
suma de 1.000.000 RON pentru:  
- Constructie Camin Cultural 

Beresti Tazlau, judeţul Bacău 
 
 
 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru construirea 
acestui edificiu, Proiectul fiind 
declarat eligibil în cadrul 
Programului Naţional de 
construire de aşezăminte 
culturale în mediul rural cu un 
punctaj  de 98p. din 100p. posibile. 
Mentionam ca in comună, cu o 
populatie de 6.000 locuitori nu este 
nici un CAMIN CULUTRAL 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
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- Amenajare pod din beton 

armat, podete tubulare si 
punte pietonala, comuna 
Beresti Tazlau – Ord. 7 

Valoare:  250.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Iulian Iancu PSD+PC 
 

FUNCŢIONAL, chiar dacă  satul 
Tescani face parte din această 
comună. 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului. 
Lucrare executata in prop. de 90%. 
Fondurile solicitate sunt necesare 
pentru finalizarea investitiei. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

185.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa nr.3/15/02, 
Cap.5001, Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, Alin.3 – Subprogramul 
pentru pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate. 
 

Se alocă suma de 245.000 lei pentru 
finalizarea lucrărilor de modernizare 
a străzilor din satul Cuci, judeţul 
Mureş, conform contract. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Victor Socaciu PSD+PC 
 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
modernizare demarate în urmă cu 2 
ani, conform contract. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

186.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa 3 / 15 / 02, 
pagina 16 Capitolul 5001 
Titlul 51 Articolul 02  
Alineatul 03 Subprogramul privind 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local suma de 800 mii lei pentru 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
autovehiculelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Starea degradată 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
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pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
 

obiectivul „Înfiinţare drum comunal 
DC 55” către comuna Gheorghe 
Lazăr, judeţul Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

a carosabilului generează costuri de 
transport ridicate, poluare şi 
consum mărit de combustibil. 
Facilitarea mobilităţii populaţiei, a 
bunurilor şi a serviciilor (inclusiv a 
serviciilor de intervenţii speciale: 
pompieri, salvare, poliţie). 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

187.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 

Starea drumurilor comunale din 
comuna este precara. Comunitatea 
nu are surse proprii pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
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Capitolul 5001 Titlul 51 Articolul 
02 Alineatul 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
 

şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local suma de 200 mii lei pentru 
obiectivul „Pietruire drumuri 
comunale în comuna Gheorghe 
Lazăr” către comuna Gheorghe 
Lazăr, judeţul Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

sustinerea acestui proiect. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

188.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Se repartizează în cadrul sumei Investitia este necesara si oportuna, Se propune respingerea 
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Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001 Titlul 51 Articolul 
02 Alineatul 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
 

alocate pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local suma de 85 mii lei pentru 
obiectivul „Proiect şi execuţie trotuar 
pietonal pentru stradă comunală” 
către comuna Valea Măcrișului, 
judeţulIalomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

portiunea de trotuar in discutie 
facind facil si sigur accesul copiilor 
in zona scolii. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 
189.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 
 Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001 Titlul 51 Articolul 
02 Alineatul 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local suma de 250 mii lei pentru 
obiectivul „Pietruire străzi 
comunale” către comuna Valea 
Măcrișului, judeţul Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Starea drumurilor comunale este 
foarte proastă, acestea degradîndu-
se în timp iar comunitatea nu are 
resursele necesare reabilitarii şi 
intretinerii acestora. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

190.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001 Titlul 51 Articolul 
02 Alineatul 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local suma de 1000 mii lei pentru 
obiectivul „Modernizare drumuri de 
exploatare agricolă” către comuna 
Valea Ciorii, judeţulIalomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
  

Localitatea este întinsa pe mai bine 
de 8 km cu patru sate apartinatoare 
si este necesara decongestionarea 
principalei cai de acces prin 
amenajarea unor drumuri de 
exploatare care sa asigure accesul 
utilajelor agricole si al atelajelor. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

191.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001 Titlul 51 Articolul 
02 Alineatul 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local suma de 2000 mii lei pentru 
obiectivul „Asfaltare drumuri 
comunale” către comuna Valea 
Ciorii, judeţul Ialomiţa.  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

In ultimii 10 ani, comunitatea nu a 
primit nici o suma cu aceasta 
destinatie prin finantare judeteana 
sau nationala si starea 
infrastructurii de drumuri comunale 
este extrem de proasta. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

192.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa 3 / 15 / 02, 
pagina 16 Capitolul 5001 Titlul 51 
Articolul 02 Alineatul 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local suma de 800 mii lei pentru 
obiectivul „Reabilitare şi 
modernizare drum de interes local” 
către comuna Coşereni, 
judeţulIalomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Una dintre comunele cu o 
importantă activitate economică are 
nevoie de o infrastructura de 
drumuri comunala de un bun nivel 
tehnic si cu o buna acoperire a 
necesarului de transport. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

193.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001 Titlul 51 Articolul 
02 Alineatul 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local suma de 400 mii lei pentru 
obiectivul „Modernizare trotuare” 
către comuna Traian, 
judeţulIalomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Prin surse proprii comunitatea a 
asigurat finantarea unei parti 
importante a infrastructurii de 
drumuri comunale. Pentru zona 
centrala a localitatii este necesara 
finalizarea bordurarii si amenajarii 
corespunzatoare a trotuarelor si a 
cailor de acces catre curtile 
cetatenilor. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

194.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001 Titlul 51 Articolul 
02 Alineatul 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local suma de 150 mii lei pentru 
obiectivul „Reabilitare străzi 
comunale” către comuna Traian, 
judeţulIalomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Pentru finalizarea programului 
propriu de dezvoltare si intretinere 
drumuri comunale, comunitatea 
mai are nevoie de o sustinere 
financiara . 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

195.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001 Titlul 51 Articolul 
02 Alineatul 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local suma de 57.401.740 lei lei 
pentru obiectivul „Modernizare 
drumuri (10km) de interes local” 
către comuna Perieţi, 
judeţulIalomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Comuna a inceput cu citiva ani in 
urma un program ambitios si 
necesar de dezvoltare si reabilitare 
a infrastructurii de drumuri 
comunale primind si un important 
sprijin judetean. Alocatia solicitata 
este necesara pentru finalizarea 
acestui program. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

196.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001 Titlul 51 Articolul 
02 Alineatul 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local suma de 179 mii lei pentru 
obiectivul „Asfaltare DC47” către 
comuna Muntenii Buzău, 
judeţulIalomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Starea drumurilor comunale din 
comuna este precară, iar 
comunitatea nu are surse proprii 
pentru susţinerea acestui proiect. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

197.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001 Titlul 51 Articolul 
02 Alineatul 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local suma de 10 mii lei pentru 
obiectivul „Drum exploataţie 
agricolă” către comuna Muntenii 
Buzău, judeţul Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 

Este necesară decongestionarea 
principalei cai de acces prin 
amenajarea unor drumuri de 
exploatare care sa asigure accesul 
utilajelor agricole si al atelajelor. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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PSD+PC 
 

vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

198.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001 Titlul 51 Articolul 
02 Alineatul 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local suma de 3000 mii lei pentru 
obiectivul „Reabilitare şi 
modernizare drum de interes local 
DJ101B” către comuna Brazii, 
judeţulIalomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 

Starea drumurilor comunale din 
comuna este precara. Comunitatea 
nu are surse proprii pentru 
sustinerea acestui proiect. Lucrarea 
face parte din strategia de 
dezvoltare a regiunii de nord-est a 
judetului asigurind o legatura 
corespunzatoare cu judetele vecine. 
 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

 local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

199.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001 Titlul 51  Articolul 
02 Alineatul 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local suma de 2000 mii lei pentru 
obiectivul „Reabilitare şi 
modernizare drum DC78 Brazii-
limită jud. Prahova” către comuna 
Brazii, judeţulIalomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 

Starea drumurilor comunale din 
comuna este precara. Comunitatea 
nu are surse proprii pentru 
sustinerea acestui proiect. Lucrarea 
face parte din strategia de 
dezvoltare a regiunii de nord-est a 
judetului asigurind o legatura 
corespunzatoare cu judetele vecine. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

industrii şi servicii a Senatului 
 

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

200.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001 Titlul 51 Articolul 
02 Alineatul 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local suma de 9500 mii lei pentru 
obiectivul „Asfaltare drumuri de 
interes local – 10,4 km” către 
comuna Jilavele, judeţulIalomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii

Starea drumurilor comunale din 
comuna este precara. Comunitatea 
nu are surse proprii pentru 
sustinerea acestui proiect. Lucrarea 
face parte din strategia de 
dezvoltare a regiunii de nord est a 
judetului asigurind o legatura 
corespunzatoare cu judetele vecine. 
 
Respins de Comisia pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

201.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001 Titlul 51 Articolul 
02 Alineatul 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local suma de 150 mii lei pentru 
obiectivul „Construire trotuare drum 
comunal” către comuna Jilavele, 
judeţulIalomiţa. 

Prin surse proprii comunitatea a 
asigurat finantarea unei parti 
importante a infrastructurii de 
drumuri comunale. Pentru zona 
centrala a localitatii este necesara 
finalizarea bordurarii si amenajarii 
corespunzatoare a trotuarelor si a 
cailor de acces catre curtile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
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Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

cetatenilor. 
 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

202.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001 Titlul 51 Articolul 
02 Alineatul 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local suma de 629 mii lei pentru 
obiectivul „DC37 Sălcioara-Balaciu 

Este necesara asigurarea unei cai de 
comunicatie rutiera in aceasta zona 
a judetului, aceasta investitie 
scurtind accesul catre un drum 
national cu aproape 12 km. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
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modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Măsura 577” către comuna Sălcioara, 
judeţulIalomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

203.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001 Titlul 51  Articolul 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 

Pentru finalizarea programului 
propriu de dezvoltare si intretinere 
drumuri comunale, comunitatea 
mai are nevoie de o sustinere 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 197 -

02 Alineatul 03Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

local suma de 715 mii lei pentru 
obiectivul „DC40 Sălcioara-Horia” 
către comuna Sălcioara, 
judeţulIalomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

financiara si pentru acest tronson de 
drum care are un nivel de trafic 
ridicat si o mare importanta pentru 
localitate. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

204.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 

Starea drumurilor comunale din 
comunitate este extrem de precara 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001 Titlul 51 Articolul 
02 Alineatul 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
 

pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local suma de 150 mii lei pentru 
obiectivul „Pietruire drum comunal 
Condeeşti-Ileana” către comuna 
Bărcăneşti, judeţulIalomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

pe majoritatea dintre acestea 
nemaifăcîndu-se interventii in 
ultimii 10 ani. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
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205.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001 Titlul 51 Articolul 
02 Alineatul 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local suma de 800 mii lei pentru 
obiectivul „Pietruire străzi” către 
comuna Ograda, judeţulIalomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Ograda este una dintre comunele cu 
un potential ridicat de dezvoltare, 
majoritatea cailor de acces comunal 
fiind adiacente DN2A fiind in 
aceste conditii extrem de necesara 
asigurarea unor alternative de 
circulatie pentru localnici pentru a 
nu greva suplimentar un drum 
national cu valor de trafic ridicate. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

206.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001 Titlul 51 Articolul 
02 Alineatul 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local suma de 218.457 lei lei pentru 
obiectivul „Asfaltare străzi” către 
comuna Ograda, judeţulIalomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Pentru realizarea unui program 
integrat de pietruire si de asfaltare a 
infrastructurii de drumuri comunale 
comunitatea mai are nevoie de 
suma solicitata in completarea 
surselor proprii. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

207.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001 Titlul 51 Articolul 
02 Alineatul 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local suma de 400 mii lei pentru 
obiectivul „Reabilitare şi 
modernizare drumuri de interes 
local” către comuna Giurgeni, 
judeţulIalomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Investitia in infrastructura de 
drumuri judetene este importanta 
pentru dezvoltarea unei comunitati 
de mare traditie in zona 
schimburilor comerciale. Cu surse 
proprii comunitatea a efectuat 
interventii majore pe un numar 
important de drumuri comunale 
fiindu-i necesara aceasta finantare 
pentru finalizarea acestui program. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

208.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001 Titlul 51 Articolul 
02 Alineatul 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local suma de 340 mii lei pentru 
obiectivul „Reabilitare drum 
comunal” către comuna Gârbovi, 
judeţulIalomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Starea drumurilor comunale este 
precară, iar comunitatea nu are 
surse proprii pentru susţinerea 
acestui proiect. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

209.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001 Titlul 51 Articolul 
02 Alineatul 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local suma de 1000 mii lei pentru 
obiectivul „Lucrări de asfaltare 9km” 
către comuna Stelnica, 
judeţulIalomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Starea drumurilor comunale este 
precară, iar comunitatea nu are 
surse proprii pentru susţinerea 
acestui proiect. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

210.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001 Titlul 51 Articolul 
02 Alineatul 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local suma de 120 mii lei pentru 
obiectivul „Modernizare drum 
comunal DC7” către comuna Movila, 
judeţulIalomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Starea drumurilor comunale este 
precară, iar comunitatea nu are 
surse proprii pentru susţinerea 
acestui proiect. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

211.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001 Titlul 51 Articolul 
02 Alineatul 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local suma de 300 mii lei pentru 
obiectivul „Modernizare drum strada 
Credinţei-strada Eternităţii-934mp” 
către comuna Movila, 
judeţulIalomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Starea drumurilor comunale este 
precară, iar comunitatea nu are 
surse proprii pentru susţinerea 
acestui proiect. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

212.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001 Titlul 51 Articolul 
02 Alineatul 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local suma de 2000 mii lei pentru 
obiectivul „Modernizare drumuri de 
interes local” către comuna Ciochina, 
judeţulIalomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Starea drumurilor comunale este 
precară, iar comunitatea nu are 
surse proprii pentru susţinerea 
acestui proiect. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

213.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001 Titlul 51 Articolul 
02 Alineatul 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local suma de 100 mii lei pentru 
obiectivul „Realizare drum de acces 
depozit de gunoi” către comuna 
Ciochina, judeţulIalomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 

Drumul de acces la obiectiv este 
impracticabil în unele anotimpuri, 
iar comunitatea nu are surse proprii 
pentru susţinerea acestui proiect. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 208 -

 bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

214.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001 Titlul 51 Articolul 
02 Alineatul 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local suma de 250 mii lei pentru 
obiectivul „Reabilitare asfaltare 
drumuri comunale” către comuna 
Roşiori, judeţulIalomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  

Starea drumurilor comunale este 
precară, iar comunitatea nu are 
surse proprii pentru susţinerea 
acestui proiect. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

215.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001 Titlul 51 Articolul 
02 Alineatul 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local suma de 4500 mii lei pentru 
obiectivul „Drumuri vicinale” către 
comuna Colelia, judeţulIalomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Starea drumurilor comunale este 
precară, iar comunitatea nu are 
surse proprii pentru susţinerea 
acestui proiect. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 210 -

Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

216.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001 Titlul 51 Articolul 
02 Alineatul 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local suma de 300 mii lei pentru 
obiectivul „Asfaltare străzi 
comunale” către comuna Drăgoeşti, 
judeţulIalomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 

Starea drumurilor comunale este 
precară, iar comunitatea nu are 
surse proprii pentru susţinerea 
acestui proiect. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

217.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02 

Se repartizează în cadrul bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului suma de 3000 mii lei 
pentru obiectivul „Reabilitarea 
sistemului de alimentare cu apă” 
către municipiul Slobozia, jud. 
Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii

Investiţia este necesară şi extrem de 
urgentă. 
Municipiul Slobozia este cea mai 
mare localitate din judeţulIalomiţa 
(peste 50.000 locuitori) şi este 
reședinţa judeţului Ialomiţa. 
Reţeaua de alimentare cu apă este 
veche, iar conductele de fier 
îmbătrânite deteriorează grav 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
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a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

calitatea apei pentru populaşie prin 
aportul ridicat de fier în apă. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 
 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

218.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, Capitolul 5001 
Titlul 51, Articolul 02, Alineatul 20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă a satelor 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor suma de 
2000 mii lei pentru obiectivul 
„Extindere şi îmbunatăţire reţea 
alimentare cu apă, reţea canalizare şi 
staţie de epurare” către comuna 

Pentru creşterea condiţiilor de 
sănătate publică şi a nivelului de 
trai al populaţiei şi pentru 
dezvoltarea spaţiului rural.  
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
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Coşereni, jud. Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

219.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, Capitolul 5001 
Titlul 51, Articolul 02, Alineatul 20 
Subprogramul privind alimentarea 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor suma de 
400 mii lei pentru obiectivul 
„Extindere reţele de alimentare cu 

Pentru creşterea condiţiilor de 
sănătate publică şi a nivelului de 
trai al populaţiei şi pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
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cu apă a satelor 
 

apă” către comuna Traian, jud. 
Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

220.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02,  Capitolul 5001 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor suma de 

Pentru creşterea condiţiilor de 
sănătate publică şi a nivelului de 
trai al populaţiei şi pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
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Titlul 51, Articolul 02, Alineatul 20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă a satelor 
 

500 mii lei pentru obiectivul 
„Înfiinţare staţie de tratare a apei” 
către comuna Traian, jud. Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

dezvoltarea spaţiului rural. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

221.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Se repartizează în cadrul sumei Pentru creşterea condiţiilor de Se propune respingerea 
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Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, Capitolul 5001 
Titlul 51, Articolul 02, Alineatul 
20Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 
 

alocate pentru Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor suma de 
450 mii lei pentru obiectivul 
„Alimentare cu apă sat Fundata” 
către comuna Perieţi, jud. Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

sănătate publică şi a nivelului de 
trai al populaţiei şi pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 

amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
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suma de 170,6 mil lei 
222.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, Capitolul 5001 
Titlul 51, Articolul 02, Alineatul 
20Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor suma de 
294.693 lei pentru obiectivul „Reţea 
alimentare cu apă” către comuna 
Jilavele, jud. Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Pentru creşterea condiţiilor de 
sănătate publică şi a nivelului de 
trai al populaţiei şi pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

223.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, Capitolul 5001 
Titlul 51, Articolul 02, Alineatul 
20Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor suma de 
1250 mii lei pentru obiectivul 
„Alimentare cu apă” către comuna 
Sălcioara, jud. Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Pentru creşterea condiţiilor de 
sănătate publică şi a nivelului de 
trai al populaţiei şi pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 219 -

obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

224.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, Capitolul 5001 
Titlul 51, Articolul 02, Alineatul 
20Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor suma de 
224.498 lei pentru obiectivul 
„Programul vizând protecţia 
resurselor de apă, sisteme integrate 
de alimentare cu apă, staţii de tratare, 
şi staţii de epurare – Extinderea 
reţelei de menajeră în comuna Sf. 
Gheorghe” către comuna Sf. 
Gheorghe, jud. Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Pentru creşterea condiţiilor de 
sănătate publică şi a nivelului de 
trai al populaţiei şi pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

225.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, Capitolul 5001 
Titlul 51, Articolul 02, Alineatul 
20Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor suma de 
1000 mii lei pentru obiectivul 
„Reabilitare şi extindere sistem de 
alimentare cu apă şi canalizare” către 
comuna Axintele, jud. Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Pentru diminuarea deficitului de 
asigurare a conditiilor de viata 
decenta in spatiul rural si 
dezvoltarea infrastructurii edilitare. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

226.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, Capitolul 5001 
Titlul 51, Articolul 02, Alineatul 
20Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor suma de 
800 mii lei pentru obiectivul „Staţie 
de tratare a apei” către comuna 
Axintele, jud. Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Pentru creşterea condiţiilor de 
sănătate publică şi a nivelului de 
trai al populaţiei şi pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

227.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, Capitolul 5001 
Titlul 51, Articolul 02, Alineatul 
20Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor suma de 
281.347 lei pentru obiectivul „Reţea 
de alimentare cu apă” către comuna 
Roşiori, jud. Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Pentru creşterea condiţiilor de 
sănătate publică şi a nivelului de 
trai al populaţiei şi pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

228.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, Capitolul 5001 
Titlul 51, Articolul 02, Alineatul 
20Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor suma de 
1.446.169 lei pentru obiectivul 
„Reabilitare sistem de alimentare cu 
apă – comuna Colelia, judeţ 
Ialomiţa” către comuna Colelia, jud. 
Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Pentru creşterea condiţiilor de 
sănătate publică şi a nivelului de 
trai al populaţiei şi pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

229.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru transferuri suma de 
500 mii lei destinată obiectivul 
„Verificare şi consolidarea digului de 
apărare împotriva inundaţiilor din 
comuna Giurgeni” către comuna 
Giurgeni, jud. Ialomiţa. 
Amendament propus de: 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Pentru protejarea localităţii, 
populaţiei şi bunurilorîmpotriva 
inundaţiilor. Comuna are o vechime 
de sute de ani, este situată pe malul 
Dunării şi este frecvent inundată. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT. 
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230.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 
 
Anexa nr.3/15 

Se repartizează din bugetul 
Ministerului suma de 300 mii lei 
pentru obiectivul „Construire dig 
protecţie pentru locuinţele din zona 
inundabilă” către comuna Stelnica, 
jud. Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Pentru protejarea localităţii, 
populaţiei şi bunurilorîmpotriva 
inundaţiilor. Comuna are o vechime 
de sute de ani, este situată pe malul 
Dunării şi este frecvent inundată. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT. 

231.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Anexa nr.3/15 
 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de 800 
mii lei destinată finanţării 
obiectivului „Extindere iluminat 
public” către municipiul Slobozia, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Programul comunitatii locale 
privind extinderea iluminatului 
public este de 3500 lei, suma 
solicitata venind in completarea 
surselor proprii. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
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detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

232.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Anexa nr.3/15 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de 100 
mii lei destinată finanţării 
obiectivului „Extindere reţea gaze 
naturale Slobozia” către municipiul 
Slobozia, judeţul, Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Necesar pentru încălzirea populaţiei 
şi prepararea hranei. Municipiul 
Slobozia este cea mai mare 
localitate din judeţul Ialomiţa (peste 
50.000 locuitori) şi este reşedinţa 
judeţului Ialomiţa. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

233.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Anexa nr.3/15 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de 
150.000 lei pentru obiectivul 
„Extindere gaze naturale Cartier 
Pepinieră” către Municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 

Necesar pentru încălzirea populaţiei 
şi prepararea hranei. Municipiul 
Slobozia este cea mai mare 
localitate din judeţul Ialomiţa (peste 
50.000 locuitori) şi este reşedinţa 
judeţului Ialomiţa. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Fondurile nu sunt prevazute în 
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economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

234.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Anexa nr.3/15 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de 600 
mii lei pentru obiectivul „Utilităţi 
aferente Platforma industrială pentru 
IMM-uri” către Municipiul Slobozia, 
jud. Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 
 

Pentru menţinerea activităţii 
economice a municipiului Slobozia, 
municipiul Slobozia a demarat, în 
asociere cu Patronatul 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din 
judeţul Ialomiţa, proiectul privind 
realizarea unei platforme 
industriale. 
Proiectul este în fază de început, iar 
costurile implementării sunt de cca. 
16,7 milioane lei. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

235.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Anexa nr.3/15 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de 100 
mii lei pentru obiectivul 
„Modernizare iluminat public” către 
comuna Bărcăneşti, jud. Ialomiţa. 

Pentru ameliorarea condiţiilor de 
viaţă  şi creşterea nivelului de trai 
al populaţiei, pentru dezvoltarea 
spaţiului rural. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
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Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

236.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Anexa nr.3/15 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de 180 
mii lei pentru obiectivul „Extindere 
reţea electrică de joasă tensiune în 
zonele „Primărie” şi „Luncă”, satul 
Cosîmbeşti” către comuna 
Cosîmbeşti, jud. Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 
 

Pentru ameliorarea condiţiilor de 
viaţă  şi creşterea nivelului de trai 
al populaţiei, pentru dezvoltarea 
spaţiului rural. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
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la propunerea autoritatilor 
locale. 

237.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Anexa nr.3/15 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de 130 
mii lei pentru obiectivul 
„Modernizare iluminat public” către 
comuna Movila, jud. Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

Pentru ameliorarea condiţiilor de 
viaţă  şi creşterea nivelului de trai 
al populaţiei, pentru dezvoltarea 
spaţiului rural. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale.

238.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Anexa nr.3/15 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de 130 
mii lei pentru obiectivul „Înlocuire 
reţea electrică IAS Bărăganu-
Movila” către comuna Movila, jud. 
Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 

Pentru ameliorarea condiţiilor de 
viaţă  şi creşterea nivelului de trai 
al populaţiei, pentru dezvoltarea 
spaţiului rural. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
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Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

239.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Anexa nr.3/15 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de 80 
mii lei pentru obiectivul „Extindere 
iluminat public” către comuna 
Ciochina, jud. Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Pentru ameliorarea condiţiilor de 
viaţă  şi creşterea nivelului de trai 
al populaţiei, pentru dezvoltarea 
spaţiului rural. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

240.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Anexa nr.3/15 

Se repartizează din bugetul 
Ministerului suma de 50 mii lei 
pentru obiectivul „Renovare bloc 
specialişti” către comuna Jilavele, 

Pentru asigurarea de condiţii 
civilizate de trai specialiştilor care 
lucrează în comuna Jilavele. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
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jud. Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

241.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Anexa nr.3/15 

Se repartizează din bugetul 
Ministerului suma de 213.900 lei 
pentru obiectivul „Reactualizare 
PUG şi RLU” către comuna Colelia, 
jud. Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Este necesară reactualizarea PUG şi 
RLU iar ministerul are un program 
special dedicat acestei probleme. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Suma prevăzuta pentru anul 
2011 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 14 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

242.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Anexa nr.3/15 

Se repartizează din bugetul 
Ministerului suma de 150 mii lei 
destinată obiectivul „Iluminat public 
cu sistem fotovoltaic” către comuna 

Pentru reducerea cheltuielilor cu 
iluminatul public şi reducerea 
dependenţei energetice a comunei. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
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Valea Ciorii, jud. Ialomiţa. 
Amendament propus de: 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale 

243.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Anexa nr.3/15 

Se repartizează din bugetul 
Ministerului suma de 200 mii lei 
destinată obiectivul „Pasarela peste 
râul Ialomiţa în sat Frăţileşti” către 
comuna Săveni, jud. Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Vechea pasarelă este deteriorată şi 
pune în pericol vieţile locuitorilor. 
Pasarela permite accesul 
locuitorilor din satul Frăţileşti la 
drumul naţional DN2A, situat la 2 
km. Cealaltă variantă de acces 
implică un ocol de zeci de kilometri 
şi nu este o opţiune pentru cetăţenii 
care nu deţin autoturisme. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.      
-  Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
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hotarari ale Guvernului 
244.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 
Anexa nr. 3 / 15 / 27, pagina a 195-
a(pag.196) Cod Program 962 
„Programul Naţional pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii culturale şi dotarea 
de sedii pentru aşezămintele 
culturale din mediul mixt şi urban” 
–A Obiective/proiecte de investiţii 
în continuare 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reabilitarea şi 
modernizarea  de aşezăminte 
culturale suma de 800 mii lei pentru 
„Reabilitare Cinematograf GALAX” 
din municipiul Slobozia, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 
 

   Municipiul Slobozia nu are o casă 
de cultură aflată în proprietate 
publică, în care să se desfăşoare 
activităţile specifice unui 
municipiu-reşedinţă de judeţ. 
   Suma este necesară pentru 
reabilitarea cinematografului 
GALAX şi asigurarea unei duble 
funcţiuni, aceea de cinematograf şi 
de casă de cultură municipală 
Slobozia. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

245.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr. 3 / 15 / 27, pagina a 195-
a(pag.196) 
Cod Program 962„Programul 
Naţional pentru reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii 
culturale şi dotarea de sedii pentru 
aşezămintele culturale din mediul 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reabilitarea şi 
modernizarea  de aşezăminte 
culturale suma de 171.011 lei pentru 
„Renovare şi modernizare aşezământ 
cultural” din comuna Jilavele, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 

Creşterea gradului de acces şi 
participare la cultură,  stimularea 
vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale. Promovarea şi 
protejarea patrimoniului cultural şi 
material al comunităţii locale. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
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mixt şi urban” –A 
Obiective/proiecte de investiţii în 
continuare 
 

a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 
 

Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

246.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr. 3 / 15 / 27, pagina a 195-
a(pag.196) Cod Program 962 
„Programul Naţional pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii culturale şi dotarea 
de sedii pentru aşezămintele 
culturale din mediul mixt şi urban” 
–A Obiective/proiecte de investiţii 
în continuare 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reabilitarea şi 
modernizarea  de aşezăminte 
culturale suma de 300 mii lei pentru 
„Modernizare cămin cultural sat 
Malu” din comuna Sf. Gheorghe, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 
 

Creşterea gradului de acces şi 
participare la cultură,  stimularea 
vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale. Promovarea şi 
protejarea patrimoniului cultural şi 
material al comunităţii locale. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
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administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

247.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr. 3 / 15 / 27, pagina a 195-
a(pag.196) Cod Program 962 
„Programul Naţional pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii culturale şi dotarea 
de sedii pentru aşezămintele 
culturale din mediul mixt şi urban” 
–A Obiective/proiecte de investiţii 
în continuare 
 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reabilitarea şi 
modernizarea  de așezăminte 
culturale suma de 250 mii lei pentru 
„Înfiinţare sistem canalizare, 
modernizare drumuri comunale, 
reabilitare şi dotare cămin 
cultural” din comuna Giurgeni, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Creșterea gradului de acces şi 
participare la cultură,  stimularea 
vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale. Promovarea şi 
protejarea patrimoniului cultural şi 
material al comunităţii locale. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

248.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr. 3 / 15 / 27, pagina a 156-
a(pag.157) Cod Program 581 
„Proiectarea şi construirea de sedii 
pentru aşezăminte culturale, în 

Se repartizează, în cadrul sumei 
alocate pentru construire de 
aşezăminte culturale, suma de 1000 
mii lei pentru „Construire cămin 
cultural în sat Stelnica” din comuna 
Stelnica, judeţul Ialomiţa. 

Creşterea gradului de acces şi 
participare la cultură,  stimularea 
vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale. Promovarea şi 
protejarea patrimoniului cultural şi 
material al comunităţii locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
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localităţile unde nu există asemenea 
instituţii, în mediul rural şi mic 
urban” –A Obiective/proiecte de 
investiţii în continuare 
 

 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

249.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr. 3 / 15 / 27, pagina a 195-
a(pag.196) Cod Program 962 
„Programul Naţional pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii culturale şi dotarea 
de sedii pentru aşezămintele 
culturale din mediul mixt şi urban” 
–A Obiective/proiecte de investiţii 
în continuare 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reabilitarea şi 
modernizarea  de aşezăminte 
culturale suma de 200 mii lei pentru 
„Extindere cămin cultural parter cu 
biblioteca şi terasă” din comuna 
Roşiori, judeţul Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 

Creşterea gradului de acces şi 
participare la cultură,  stimularea 
vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale. Promovarea şi 
protejarea patrimoniului cultural şi 
material al comunităţii locale. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
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mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

250.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr. 3 / 15 / 27, pagina a 195-
a(pag.196) Cod Program 962 
„Programul Naţional pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii culturale şi dotarea 
de sedii pentru aşezămintele 
culturale din mediul mixt şi urban” 
–A Obiective/proiecte de investiţii 
în continuare 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reabilitarea şi 
modernizarea de aşezăminte 
culturale suma de 100 mii lei pentru 
„Reabilitare, modernizare şi dotare 
Cămin cultural în comuna Gheorghe 
Lazăr” din comuna Gheorghe Lazăr, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Creşterea gradului de acces şi 
participare la cultură,  stimularea 
vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale. Promovarea şi 
protejarea patrimoniului cultural şi 
material al comunităţii locale. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

251.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de sport 

Dezvoltarea şi practicarea sportului.
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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Capitolul 5001 Titlul 51, Articolul 
02, Alineatul 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 
 

suma de 330 mii lei pentru obiectivul 
„Modernizare bază sportivă” către 
comuna Traian, judeţul Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Dezvoltării Regionale şi Turismului 
pentru acest capitol. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

252.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001Titlul 51, Articolul 
02, Alineatul 04Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de sport 
suma de 65 mii lei pentru obiectivul 
„Modernizare bază sportivă” către 
comuna Muntenii Buzău, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Dezvoltarea şi practicarea sportului.
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
pentru acest capitol. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
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253.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001Titlul 51, Articolul 
02, Alineatul 04Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 
 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de sport 
suma de 100 mii lei pentru obiectivul 
„Teren fotbal” către comuna 
Sălcioara, judeţul Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Dezvoltarea şi practicarea sportului.
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
pentru acest capitol. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

254.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001Titlul 51, Articolul 
02, Alineatul 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de sport 
suma de 733.609,35 lei pentru 
obiectivul „Înfiinţare bază sportivă 
tip 1” către comuna Giurgeni, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 

Dezvoltarea şi practicarea sportului.
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
pentru acest capitol. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
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PSD+PC 
 

- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

255.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001 Titlul 51, Articolul 
02, Alineatul 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de sport 
suma de 350 mii lei pentru obiectivul 
„Bază sportivă” către comuna 
Axintele, judeţulIalomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Dezvoltarea şi practicarea sportului.
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
pentru acest capitol. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

256.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001Titlul 51, Articolul 
02, Alineatul 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de sport 
suma de 481 mii lei pentru obiectivul 
„Bază sportivă multifuncţională 
Model Tip 2, în satul Cosîmbeşti” 
către comuna Cosîmbeşti, 
judeţulIalomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 

Dezvoltarea şi practicarea sportului.
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
pentru acest capitol. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
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Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

257.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001Titlul 51, Articolul 
02, Alineatul 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de sport 
suma de 471.081 lei pentru 
obiectivul „Înfiinţare stadion 
comunal Tip 1 în satul Borduşelu” 
către comuna Ciochina, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Dezvoltarea şi practicarea sportului.
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
pentru acest capitol. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

258.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001 Titlul 51, Articolul 
02, Alineatul 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de sport 
suma de 200 mii lei pentru obiectivul 
„Realizare baza sportivă în satul 
Ciochina” către comuna Ciochina, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 

Dezvoltarea şi practicarea sportului.
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
pentru acest capitol. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
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a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

industrii şi servicii a Senatului 
 
 

infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

259.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001 Titlul 51, Articolul 
02, Alineatul 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de sport 
suma de 749.997 lei pentru 
obiectivul „Bază sportivă 
multifuncţională” către comuna 
Colelia, judeţul Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Dezvoltarea şi practicarea sportului.
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
pentru acest capitol. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

260.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001 Titlul 51, Articolul 
02, Alineatul 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de sport 
suma de 520 mii lei pentru obiectivul 
„Construire bază sportivă 
multifuncţională tip II” către comuna 

Dezvoltarea şi practicarea sportului.
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
pentru acest capitol. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
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sport 
 

Scânteia, judeţul Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

se finanţeze lucrările respective  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

261.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001 Titlul 51, Articolul 
02, Alineatul 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de sport 
suma de 644 mii lei pentru obiectivul 
„Modernizare şi extindere baza 
sportivă” către comuna Jilavele, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Dezvoltarea şi practicarea sportului.
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
pentru acest capitol. 
 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

262.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de sport 

Dezvoltarea şi practicarea sportului.
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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Capitolul 5001 
Titlul 51, Articolul 02, Alineatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 
 

suma de 313.137,28 lei pentru 
obiectivul „Bază sportivă 
multifuncţională tip 1 stadion 
comunal, comuna Gârbovi” către 
comuna Gârbovi, judeţul Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Dezvoltării Regionale şi Turismului 
pentru acest capitol. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

263.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3 / 15 / 02, pagina 16 
Capitolul 5001 Titlul 51, Articolul 
02, Alineatul 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de sport 
suma de 437.255,98 lei pentru 
obiectivul „Baza sportivă 
multifuncţională în comuna 
Gheorghe Lazăr” către comuna 
Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Dezvoltarea şi practicarea sportului.
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
pentru acest capitol. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
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264.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr. 3 / 15 / 29, pagina a 111-
a(112)  
Cod Program 582 
„PROGRAMUL BAZINE DE 
INOT - A” (Obiective/Proiecte de 
investiţii în continuare) 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru bazine de înot suma de 
1500 mii de lei pentru „Bazin de înot 
sportiv municipal” către Mun. 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Marian Neacşu PSD+PC  
Grupul Parlamentar al Alianţei 
PSD+PC 
 

Mun. Slobozia - deşi este reşedinţa 
judeţului Ialomiţa - nu are un bazin 
de înot sportiv. 
Obiectivul este necesar pentru 
activităţi de recreere a cetăţenilor 
din reşedinţa de judeţ. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Bazine de 
inot prevazut in bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului. Suma prevazuta 
pentru anul 2010 este in pozitie 
globala si se repartizeaza pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite. 

265.  Anexa 3/15 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de      3540  mii 
lei pentru : 
1. Extindere alimentare cu apă sat 
Cîrbeşti, jud. Gorj 6 km –500 mii lei 
2. Amenajare bază sportivă şi 
agrement insuliţa râului Jiu, Tg. Jiu, 
jud. Gorj – 450 mii lei 
3. Amenajare bază sportivă cartier 
Lotrului, Tg. Jiu, jud. Gorj – 350 mii 
lei 
4. Amenajare faleză râul Jiu, Tg. Jiu, 
jud. Gorj –300 mii lei 
5. Amenajare locuri de joacă şi spaţii 

 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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verzi zona Tuşnad, Tg. Jiu, jud. Gorj 
– 350 mii lei 
6. Modernizare spaţii de agrement 
Pădure Drăgoeni, Tg. Jiu, jud. Gorj – 
350 mii lei 
7. Modernizare bază sportivă zona 
Centrală, Tg. Jiu, jud. Gorj –290 mii 
lei 
8. Amenajare bază sportivă şi spaţii 
de agrement zona Narciselor, Tg. Jiu, 
jud. Gorj – 300 mii lei 
9. Modernizare bază sportivă cartier 
Griviţei, Tg. Jiu, jud. Gorj – 250 mii 
lei 
10. Amenajare bază sportivă cartier 
Preajba, Tg. Jiu, jud. Gorj – 400 mii 
lei 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Vasile Popeangă  PSD + PC 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
- Bazele sportive  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
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defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

266.  Anexa 2 / Cap. 7001 / titlul 6 / 
grupa 51 / articol 01 / alin. 32 

Oraş Făget 
reabilitare termică – bloc de locuinţe 
sociale  (str. Lugojului, nr. 25, 72), 
bloc ANL (str. D. Gladnei, nr. 1) 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Dorel Covaci PSD+PC 
 

Sprijinirea familiilor cu venituri 
reduse, bloc de construcţie veche 
fără şarpantă 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

267.  Anexa 2 / Cap. 7001 / titlul 6 / 
articol 02 / alin. 04 

Oraş Făget 
Construcţie Bloc ANL (str. 
Stadionului, nr. 1 bis) 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Dorel Covaci PSD+PC 

Atragerea tineretului în zonă, 
satisfacerea unui număr de 815 
cereri 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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 prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Program 
construcţii locuinţe pentru tineri 
destinate închirierii”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

268.  Anexa 2 / Cap. 7001 / titlul 6 / 
articol 02 / alin. 04 

Oraş Făget 
construcţii de locuinţe pentru tineri 
 
Comisia pentru industrii si servicii

Atragerea tineretului în zonă, 
satisfacerea unui număr de 815 
cereri 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
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a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Dorel Covaci PSD+PC 
 

Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Program 
construcţii locuinţe pentru tineri 
destinate închirierii”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
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liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

269.  Anexa 2 / Cap. 7001 / titlul 6 / 
articol 02 / alin. 03 

Oraş Făget 
modernizarea drumurilor, şanţurilor, 
podeţe şi trotuare în Făget şi 
localităţile aparţinătoare: Temereşti, 
Băteşti, Brăneşti, Jupâneşti, Bichigi, 
Povergina, Bunea Mare, Colonia 
Mică, Beghei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Dorel Covaci PSD+PC 
 

Modernizarea infrastructurii rutiere 
şi rezolvarea scurgerii apelor 
pluviale, eliminare inundaţii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

270.  Anexa 2 / Cap. 7001 / titlul 6 / 
articol 02 / alin. 03 

Oraş Buziaş 
modernizări străzi – asfaltare 
(borduri) şi modernizări alei 
pietonale, parc – trotuare 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Dorel Covaci PSD+PC 
 

Modernizarea infrastructurii rutiere 
şi rezolvarea scurgerii apelor 
pluviale, eliminare inundaţii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

271.  Anexa 2 / Cap. 7001 / titlul 6 / 
articol 02 / alin. 20 

Oraş Buziaş 
introducere apă şi canal în satele 
Bacova şi Silagiu 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Dorel Covaci PSD+PC 
 

Localităţi neconectate la sistemul 
apă-canal cu înalt grad de poluare a 
apelor de suprafaţă 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

272.  Anexa 2 / Cap. 7001 / titlul 6 / 
articol 02 / alin. 03 

Oraş Buziaş 
modernizări străzi – asfaltare 
(borduri) şi modernizări alei 
pietonale, parc – trottare 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Dorel Covaci PSD+PC 
 

Modernizarea infrastructurii rutiere 
şi rezolvarea scurgerii apelor 
pluviale, eliminare inundaţii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

273.  Anexa 2 / Cap 7001, subcapitol 05 / 
grupa 02 / titlul 17 

Oraş Buziaş 
amenajări hidrotehnice intravilan 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Dorel Covaci PSD+PC 
 

Punerea în circuitul intravilan a 
unor terenuri neconforme  
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- În bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei nu sunt prevăzute 
sume pentru finanţarea acestor 
categorii de lucrări. Aceste 
cheltuieli se finanţează din 
bugetul autorităţilor locale. 

274.  Anexa 2 / Cap 7001, subcapitol 50 / Oraş Buziaş 
proiect parc şi colonada 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 

Recuperarea prestigiului de altădată 
al staţiunii turistice Buziaş 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
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Dep.Dorel Covaci PSD+PC  fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

275.  Anexa 2 / Cap. 7001 / titlul 6 / 
articol 02 / alin. 20 
 

Oraş Făget 
Introducere sistem apă canal şi staţie 
epurare în localităţile aparţinătoare 
Făgetului: Temereşti, Băteşti, 
Brăneşti, Jupâneşti, Bichigi, 
Povergina, Bunea Mare, Colonia 
Mică, Beghei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
Dep.Dorel Covaci PSD+PC 

Localităţi neconectate la sistemul 
apă-canal cu înalt grad de poluare a 
apelor de suprafaţă, există SF 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

276.  Anexa 2 / Cap 7001, subcapitol 50 / Comuna Margina 
Înfiinţare parcuri  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
Dep.Dorel Covaci PSD+PC 

Asigurarea spaţiului verde, cu scop 
recreativ şi ecologizant, într-o zonă 
intens poluată 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
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defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

277.  Anexa nr. 3/15/02 
70.01.51.32  

„Reabilitare termică a clădirilor de 
locuit” 

 

Suplimentarea cu 6.000 mii lei a 
sumei propuse a fi alocată de la 
bugetul de stat în anul 2010, pentru 
finantarea reabilitarii termice a 30 de 
blocuri din Municipiul Iasi 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Anghel Stanciu PSD+PC 
Dep.Neculai Răţoi PSD+PC 
Dep.Vasile Mocanu PSD+PC 

30 de blocuri din municipiul Iasi au 
expertiza realizata pentru reabilitare 
termică, iar valoarea acesteia se 
ridica la 6.000 mii lei/  
Sursa de finanţare – redimensionări 
şi realocări în cadrul  Bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale.

278.  

Anexa nr. 3/15/02 
70.02.04 

„Programul pentru construcţii 
locuinţe” 

 

Suplimentarea cu   25.200 mii lei   a 
sumei propuse a fi alocată de la 
bugetul de stat în 2010, pentru  
construcţia de locuinţe ANL pe raza 
Municipiului Iaşi:  
C.U.G. bloc 1004 – 74 locuinţe  
Complex Grădinari, Etapa 2 – 64 
locuinţe noi 
Complex Grădinari, Etapa 3 – 100 
locuinţe noi  
 

In Municipiul Iasi exista 
actualmente peste 2.400 de dosare 
nerezolvate, depuse de tineri care 
isi doresc o locuinta ANL/ 
Sursa de finanţare –  
redimensionări şi realocări în cadrul  
Bugetului Ministerului  şi respectiv 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
 
Respins de Comisia pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Anghel Stanciu PSD+PC 
Dep.Neculai Răţoi PSD+PC 
Dep.Vasile Mocanu PSD+PC 

industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 
 

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Program 
construcţii locuinţe pentru tineri 
destinate închirierii”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

279.  
Anexa nr. 3/15/02 

70.02.04 
„Programul pentru construcţii 

locuinţe” 
 

Suplimentarea cu  11.100 mii lei  a 
sumei propuse a fi alocată de la 
bugetul de stat în 2010, pentru  
construcţia, pe raza Municipiului 
Iasi, a noi locuinţe sociale pentru 
persoane evacuate din imobile 
revendicate: 

In Municipiul Iasi exista deja peste 
100 de dosare nerezolvate, depuse 
de persoanele evacuate sau care 
urmeaza a fi evacuate din imobile 
revendicate/ 
Sursa de finanţare –  
redimensionări şi realocări în cadrul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
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Complex Grădinari – 100 locuinţe 
noi 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Anghel Stanciu PSD+PC 
Dep.Neculai Răţoi PSD+PC 
Dep.Vasile Mocanu PSD+PC 

Bugetului Ministerului  Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 
 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Program 
construcţii locuinţe pentru tineri 
destinate închirierii”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

280.  Anexa nr.3/15/29 
Cod obiectiv 21 

Fişa obiectivului de investiţii 

Suplimentarea cu  8.400 mii lei  a 
sumei propuse a fi alocată de la 
bugetul de stat în 2010, pentru 

Municipiul Iasi este singurul oras 
mare din tara care nu detine un 
bazin de inot, atit pentru pregatirea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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„Programul bazine de înot – B” constructia unui bazin de inot/polo in 
Municipiul Iasi  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Anghel Stanciu PSD+PC 
Dep.Neculai Răţoi PSD+PC 
Dep.Vasile Mocanu PSD+PC 

sportivilor din sistemul de 
invatamint specializat (scoli si 
universitati cu program sportiv), cit 
si pentru sustinerea educatiei fizice, 
in general 
Sursa de finanţate -  redimensionări 
şi realocări în cadrul Bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Bazine de 
inot prevazut in bugetul 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului. Suma prevazuta 
pentru anul 2010 este in pozitie 
globala si se repartizeaza pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite. 

281.  

Anexa nr. 3/15/29 
Cod obiectiv 795 

Fişa obiectivului de investiţii 
„Programul construire aşezăminte 

culturale - B” 

Suplimentarea cu 2.400 mii lei a 
sumei propuse a fi alocate de la 
bugetul de stat în 2010, pentru  
reabilitarea clădirii Muzeului 
Municipal Iaşi (Str. Zmeu, nr. 3)  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Anghel Stanciu PSD+PC 
Dep.Neculai Răţoi PSD+PC 
Dep.Vasile Mocanu PSD+PC 

Reabilitarea clădirii Muzeului 
Municipal Iaşi din Strada Zmeu nr. 
3 este foarte importanta pentru 
dezvoltarea din punct de vedere 
turistic a Municipiului Iasi/ 
Sursa de finanţare-  redimensionări 
şi realocări în cadrul  Bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
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administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

282.  Art.41/Anexa 3/15/Capitolul 
70.01/Grupa 51/Titlul VI 

Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

 

1) Modernizare DC 64 A, 
com.Perşinari = 400 mii lei 
 
 
 
2) Reabilitare drumuri săteşti 
com.Potlogi = 1.000 mii lei 
 
 
 
3) Modernizzare drumuri comunale, 
com.Niculeşti = 100 mii lei 
 
 
 
4) Asfaltare drumuri comunale, 
com.Finta = 3.300 mii lei 
 
 
 
5) Modernizzare DC121, sat Manga, 
com.Voineşti = 440 mii lei 
 
 
 
6) Modernizzare drum comunal DC 
67, sat Lunca, com.Voineşti = 1.100 
mii lei 
 

1) Documentaţie depusă şi aprobată 
pe programul HG 577/1996. Din 
lipsă de fonduri lucrările nu au fost 
demarate. 
2) Documentaţie depusă şi aprobată 
pe programul HG 577/1996. Din 
lipsă de fonduri lucrările nu au fost 
demarate. 
3) Documentaţie depusă şi aprobată 
pe programul OG 7/2006. Din lipsă 
de fonduri lucrările nu au fost 
demarate. 
4) Documentaţie depusă şi aprobată 
pe programul HG 577/1996. Din 
lipsă de fonduri lucrările nu au fost 
demarate. 
5) Documentaţie depusă şi aprobată 
pe programul HG 577/1996. Din 
lipsă de fonduri lucrările nu au fost 
demarate. 
6) Documentaţie depusă şi aprobată 
pe programul HG 577/1996. Din 
lipsă de fonduri lucrările nu au fost 
demarate. 
7) Documentaţie depusă şi aprobată 
pe programul HG 577/1996. Din 
lipsă de fonduri lucrările nu au fost 
demarate. 
8) Documentaţie depusă şi aprobată 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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7) Modernizzare DC 127, SAT 
Suduleni, com.Voineşti = 1.800 mii 
lei 
 
 
 
8) Pod peste râul Dâmboviţa între 
satele Dragasti-Ungureni, Dragasti-
Decindeni, com.Măneşti = 395 mii 
lei 
 
 
9) Modernizzare drumuri comunale 
şi locale, com.Văleni Dâmboviţa = 
4.000 mii lei 
 
 
 
10) Pod peste râul Cricov, 
com.Vlădeni = 800 mii lei 
 
 
 
11) Costruire poduri şi podeţe, 
com.Pucheni = 298 mii lei 
 
 
 
12) Costruire podeţe peste pârâul 
Cociuta, com.Cobia = 2.900 mii lei 
 

pe programul OG 7/2006. Din lipsă 
de fonduri lucrările nu au fost 
demarate. 
9) Documentaţie depusă şi aprobată 
pe programul HG 577/1996. Din 
lipsă de fonduri lucrările nu au fost 
demarate. 
10) Documentaţie depusă şi 
aprobată pe programul HG 
577/1996. Din lipsă de fonduri 
lucrările nu au fost demarate. 
11) Documentaţie depusă şi 
aprobată pe programul OG 7/2006. 
Din lipsă de fonduri lucrările nu au 
fost demarate. 
12) Investiţie începută în anul 2009, 
realizată în proporţie de 10%, din 
lipsă de fonduri lucrările au fost 
sistate. 
SURSA DE FINANŢARE: 
Diminuarea cu 16.533 mii lei la 
Capitolul 50.01/Grupa 50/Titlul V 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului şi transferarea la Anexa 
3/15/ Capitolul 70.01/ Grupa 51/ 
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
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Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Gheorghe Ana PSD+PC 
Dep. Ion Stan PSD+PC 
Dep. Ion Dumitru PSD+PC 
Sen. Adrian Ţuţuianu PSD+PC 
 

283.  Anexa 2 / Cap. 8401  / titlul 6 / 
grupa 51 / articol 02 / alin. 13 

Oraş Făget 
modernizarea drumurilor, şanţurilor, 
podeţe şi trotuare în Făget şi 
localităţile aparţinătoare: Temereşti, 
Băteşti, Brăneşti, Jupâneşti, Bichigi, 
Povergina, Bunea Mare, Colonia 
Mică, Beghei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Dorel Covaci PSD+PC 
 

Modernizarea infrastructurii rutiere 
şi rezolvarea scurgerii apelor 
pluviale, eliminare inundaţii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

284.  Anexa 2 / Cap. 8401  / titlul 6 / 
grupa 51 / articol 02 / alin. 13 

Oraş Buziaş 
modernizări străzi – asfaltare 
(borduri) şi modernizări alei 
pietonale, parc – trotuare 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Dorel Covaci PSD+PC 
 

Modernizarea infrastructurii rutiere 
şi rezolvarea scurgerii apelor 
pluviale, eliminare inundaţii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

285.  Anexa 2 / Cap. 8401  / titlul 6 / 
grupa 51 / articol 02 / alin. 13 

Oraş Buziaş 
modernizări străzi – asfaltare 
(borduri) şi modernizări alei 
pietonale, parc – trotuare 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Dorel Covaci PSD+PC 
 

Modernizarea infrastructurii rutiere 
şi rezolvarea scurgerii apelor 
pluviale, eliminare inundaţii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

286.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 
3.500 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
"Modernizare drum comunal 
Apold-Daia Apold-Vulcan"  
din comuna Apold, jud. Mureş  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu - Independent 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesare 
comunităţii locale. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

287.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 
2.500 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei în continuare la obiectivul: 
„ Modernizarea drumului 
communal DC11 ”  
din comuna  Comuna Beica de Jos , 
jud. Mureş  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu - Independent 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesare 
comunităţii locale. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

288.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 
2.500 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Alimentare cu apa si canalizare”  
din comuna  Comuna Beica de Jos , 
jud. Mureş  
 
Comisia pentru industrii si servicii

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
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a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu - Independent 

Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
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289.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 
4.600 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Proiect integrat pentru realizarea 
a 2400 m drumuri în reţeaua 
stradală a comunei, utilităţi: apă 
potabilă, canalizare menajeră, 
gaze naturale şi curent pe aceiaşi 
lungime zona Mociar”  
din comuna Solovăstru, jud. Mureş  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu - Independent 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 271 -

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

290.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 915 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  
„Electrificare cătun Bulei”  
din comuna Ideciu de Jos, jud. Mureş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu - Independent 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2007 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului.  
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
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locale. 

291.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 846 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Extindere apă potabilă Ideciu de 
Jos – Deleni”  
din comuna Ideciu de Jos, jud. Mureş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu - Independent 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

292.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 
1.500 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei în continuare la obiectivul: 
„Lucrari de interventie si reabilitare 
Scoala generala Beica de Jos”  
din comuna  Comuna Beica de Jos , 
jud. Mureş  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu - Independent 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 274 -

defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

293.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 
1.735 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Construire bloc de locuinţe cu 20 
apartamente”  
din comuna Miheşu de Câmpie, jud. 
Mureş  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu - Independent 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
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alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Program 
construcţii locuinţe pentru tineri 
destinate închirierii”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

294.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 
3.520 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Iluminat exterior cu panouri 
eurovoltaice”  
din comuna Miheşu de Câmpie, jud. 
Mureş  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu - Independent 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
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conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

295.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 558 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei în continuare la obiectivul: 
„Modernizarea drumului comunal 
DC 163 Lueriu - Săcalu de 
Pădure” 
din comuna Brîncoveneşti, jud. 
Mureş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu - Independent 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

296.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 
1.600 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei în continuare la obiectivul: 
„Introducerea apei potabile în 
satele Idicel şi Idicel Pădure” 
din comuna Brîncoveneşti, jud. 
Mureş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu - Independent 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

297.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 
1.500 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei în continuare la obiectivul: 
„Modernizare drum comunal 
Toaca - Valea Carelor”, investiţie 
realizată în proporţie de 50% 
din comuna  Hodac,  jud. Mureş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
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economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu - Independent 

Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

298.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 
2.500 mii lei reprezentând realizarea 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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investiţiei noi la obiectivul:  
„Canalizare menajeră în comuna 
Hodac”,  
din comuna  Hodac,  jud. Mureş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu - Independent 

datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

299.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 
4.000 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la obiectivul:  
„Canalizare menajeră” 
din comuna Iclănzel,  jud. Mureş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu - Independent 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
Obiectiv început în anul 2009 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

300.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 500 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Alimentare cu apă” 
din comuna Iclănzel,  jud. Mureş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu - Independent 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

301.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 
5.000 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la obiectivul:  
„Alimentare cu apă oraş Sărmaşu 
şi localităţi componente” 
din oraşul Sărmaşu,  jud. Mureş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2007 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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Sen.Corneliu Grosu - Independent industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

302.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 673 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  
„Reabilitare termică blocuri 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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multietajate Sărmaşu, prin 
programul naţional de reabilitare 
termică” 
din oraşul Sărmaşu,  jud. Mureş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu - Independent 

proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2009 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

303.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 
2.000 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei la obiectivul:  
„Extinderea reţelei de canalizare 
menajeră şi modernizarea staţie de 
epurare în comuna Deda” 
din comuna Deda,  jud. Mureş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesare 
comunităţii locale 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
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economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu - Independent 

Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

304.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 
2.500 mii lei reprezentând realizarea 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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investiţiei în continuare la obiectivul: 
„Modernizare 5,1 km drum 
comunal şi 0.350 km stradă” 
din comuna Vătava,  jud. Mureş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu - Independent 

datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 288 -

obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

305.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 
2.500 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei nouă la obiectivul:  
„Reţea de canalizare cu staţie de 
epurare” 
din comuna Vătava,  jud. Mureş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu - Independent 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

306.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 
1.500 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei în continuare la obiectivul: 
„Reabilitare alimentare cu apă” 
din comuna Vătava,  jud. Mureş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu - Independent 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

307.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 
2.000 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la obiectivul:  
„Extindere reţea de canalizare în 
municipiul Sighişoara” 
din municipiul Sighişoara,  jud. 
Mureş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2009 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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Sen.Corneliu Grosu - Independent 

industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

308.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 
2.500 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la obiectivul:  
„Modernizare staţie de epurare în 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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municipiul Sighişoara” 
din municipiul Sighişoara,  jud. 
Mureş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu - Independent 

proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2009 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

309.  Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
4.218 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei la obiectivul:  
„Asfaltare drum comunal DC 103 
Balda – Vişinelu (5,5 km)”  
din oraşul Sărmaşu, jud. Mureş  
 
Sen.Corneliu Grosu - Independent 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

310.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 729 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei în continuare la obiectivul: 
„Extindere canalizare menajeră în 
localităţile Solovăstru şi Jabeniţa” 
din comuna Solovăstru,  jud. Mureş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu - Independent 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2009 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

311.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 200 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei în continuare la obiectivul: 
„Extindere reţele de electrificare în 
localităţile Breaza” 
din comuna Breaza,  jud. Mureş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu - Independent 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2009 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 296 -

industrii şi servicii a Senatului 
 

exerciţiului bugetar 

- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

312.  Anexa 3/15/29 Prevederea în Buget a sumei de 
55.883,136 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei la obiectivul:  
„ Parc auto pentru sporturi cu motor 
” 
jud. Mureş, Consiliul Judeţean 
Mureş 
 
Sen.Corneliu Grosu - Independent 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
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bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

313.   Prevederea în Buget a sumei de 
3.510 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei la obiectivul:  
„Modernizarea retelei de apa 
potabila” 
in comuna Lunca Bradului, jud. 
Mures 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu - Independent 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Reteaua de apa este intr-o stare 
avansata de uzura, anul punerii in 
functiune fiind 1974. Rezultatele 
analizelor apei fiind “apa 
nepotabila” apa se poate folosi doar 
ca apa menajera. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

314.  Anexa 3/15/01 
Cap.70.01 
Grupa 51 
Art.02  
Alin 20 

Se suplimentează cu suma de 500 
mii lei cheltuielile necesare 
întocmirii documentaţiilor (S:F:, 
Consultanţă, P.T) pentru investiţia 
„Înfiinţare reţea de alimentare cu apă 
în localitatea Văleni” comuna 
Văleni, judeţul Neamţ  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 

Sen.Ioan Chelaru PSD+PC  
 
 

Investiţia face obiectul cererii de 
finanţare din cadrul „Programului 
vizând protecţia resurselor de apă, 
sisteme integrate de alimentare cu 
apă, staţii de tratare, canalizare şi 
staţii de epurare” aprobat prin 
Ordinul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor nr.1450/2010 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

315.  Anexa 3/15/01 
Cap.70.01 
Grupa 51 
Art.02  
 Alin 20 

Se suplimentează cu suma de 
4.719.887 mii lei investiţia „Reţeaua 
de canalizare cu staţie de epurare”, 
comuna Bodeşti, judeţul Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC  
 

Suma este necesară continuării şi 
finalizării investiţiei 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
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exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

316.  Anexa 3/15/01 
Cap.70.01 
Grupa 51 
Art.02  
Alin 20 

Se suplimentează cu suma de 23.211 
mii lei investiţia „Extindere reţea cu 
alimentare cu apă potabilă”, comuna 
Bodeşti, judeţul Neamţ 
 

Suma este necesară continuării şi 
finalizării investiţiei 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
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Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC  
 

 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

317.  Anexa 3/15/02 
Cap.70.01 
Grupa 51 
Art.02 
Alin.03 
 
 

Se suplimentează cu suma de 7.000 
mii lei finalizarea investiţiilor 
„Modernizare DJ 155G sat Bodeştii 
de Jos” şi „Modernizare DJ 155B sat 
Bodeştii de Jos” comuna Bodeşti, 
judeţul Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC  

Suma este necesară continuării şi 
finalizării investiţiilor 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

318.  Anexa 3/15/01 
Cap.70.01 
Grupa 51 
Art.02  
Alin 20 

Se suplimentează cu suma de 1.656 
mii lei finalizarea investiţiei „Reţea 
de canalizare cu staţie de epurare” 
comuna Girov, judeţul Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC  
 

Obiectivul de investiţii a fost 
aprobat prin HG nr.7/2006 suma 
aprobată a fost de 5.400 mii lei. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

319.  Anexa 3/15/02 
Cap.70.01 
Grupa 51 
Art.02 
Alin.04 

Se suplimentează cu suma de 451 
mii lei finalizarea investiţiei 
„Construire Bază sportivă TIP 1”, sat 
Girov, judeţul Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC  
 

Obiectivul de investiţii a fost 
aprobat prin HG nr.7/2006, suma 
aprobată a fost de 700 mii lei. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
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- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

320.  Anexa 3/15/01 
Cap.70.01 
Grupa 51 
Art.02  
Alin 20 

Se aprobă alocarea sumei de 11.400 
mii lei necesară investiţiei 
„Înfiinţarea sistemului de alimentare 
cu apă şi reţelei de canalizare”, 
comuna Tibucani, judeţul Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC  
 

Suma este necesară pentru crearea 
sistemului de alimentare cu apă şi a 
reţelei de canalizare pe 8.990 km. 
Investiţia face obiectul Cererii de 
finanţare nr.90500/16.11.2010 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

321.  Anexa 3/15/02 
Cap.70.01 
Grupa 51 
Art.02 
Alin.03 
 
 

Se suplimentează cu suma de 2.290 
mii lei finalizarea investiţiei 
„Modernizare infrastructură DC 23 
Tibucani - Schit”, comuna Tibucani, 
judeţul Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC  

Suma este necesară pentru 
terminarea lucrărilor de 
modernizare a infrastructurii, care 
au avut termen PIF la 20 decembrie 
2009 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
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exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

322.  Anexa 3/15/02 
Cap.70.01 
Grupa 51 
Art.02 
Alin.04 

Se aprobă alocarea sumei de 499 mii 
lei necesară terminării investiţiei 
„Construcţia unei Baze sportive noi, 
Model TIP 1” comuna Tibucani, 
judeţul Neamţ 

Suma este necesară pentru 
terminarea lucrărilor la baza 
sportivă, începută în septembrie 
2010 cu termen PIF iunie 2011. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
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Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC  

Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

323.  Anexa 3/15/01 
Cap.70.01 
Grupa 51 
Art.02 
Alin.20 

Se aprobă alocarea sumei de 5.154 
mii lei necesară investiţiei „Înfiinţare 
sistem de distribuţie gaze naturale pe 
23,5 km” comuna Tibucani, judeţul 
Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 

Obiectivul de investiţii a participat 
la două licitaţii organizate la nivel 
central (Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri) 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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Sen.Ioan Chelaru PSD+PC   
 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

324.  Anexa 3/15/02 
Cap.70.01 
Grupa 51 
Art.02 
Alin.04 
 

Se suplimentează cu suma de 250 
mii lei finalizarea investiţiei „Bază 
sportivă tip II”, sat Ştefan cel Mare, 
judeţul Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC  

Obiectivul de investiţii a fost 
aprobat prin OG nr.7/2006, suma 
aprobată a fost de 620 mii lei, suma 
primită a fost de 270 mii lei 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
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instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

325.  Anexa 3/15/01 
Cap.70.01 
Grupa 51 
Art.02  
Alin 20 

Se suplimentează cu suma de 3.110 
mii lei finalizarea investiţiei 
„Alimentare cu apă”, sat Ghigoieşti, 
judeţul Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC  

Obiectivul de investiţii a fost 
aprobat prin HG nr.577/1997 suma 
aprobată a fost de 3.830 mii lei, 
suma alocată a fost de 720 mii lei. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

326.  Anexa 3/15/02 
Cap.70.01 
Grupa 51 
Art.02 
Alin.03 

Se aprobă alocarea sumei de 2.000 
mii lei necesară investiţiei 
„Modernizare drum comunal Cirligi 
- Duseşti” comuna Ştefan cel Mare, 
judeţul Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC  

Suma este necesară pentru lucrările 
de modernizare a infrastructurii. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

327.  Anexa 3/15/02 
Cap.70.01 
Grupa 51 
Art.02 
Alin.03 

Se aprobă alocarea sumei de 200  mii 
lei necesară investiţiei „Reabilitare 
drum comunal Panceşti – Ciurea 
(4,5km)” comuna Panceşti, judeţul 
Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 

Suma este necesară pentru lucrările 
de modernizare a infrastructurii. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
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Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC  

 Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

328.  Anexa 3/15/02 
Cap.70.01 

Se aprobă alocarea sumei de 350 mii 
lei necesară investiţiei „Modernizare 

Investiţia este strict necesară pentru 
asfaltarea drumului comunal DC 61 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Grupa 51 
Art.02 
Alin.03 

drum comunal DC 61, Boghicea - 
Căuşeni”, comuna Boghicea, judeţul 
Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC  

pe o distanţă de 2 km şi face parte 
din programul de dezvoltare a 
localităţilor izolate şi defavorizate. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

329.  Anexa 3/15/02 
Cap.70.01 
Grupa 51 
Art.02 
Alin.03 

Se aprobă alocarea sumei de 1.500 
mii lei necesară investiţiei 
„Modernizare drum comunal DC 21, 
Timişeşti – Păstrăveni, Km 7+9.010 
km”, comuna Timişeşti, judeţul 
Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC  

Suma este necesară pentru lucrările 
de modernizare a infrastructurii. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

330.  Anexa 3/15/02 
Cap.70.01 
Grupa 51 
Art.02 
Alin.03 

Se suplimentează cu suma de 1.191 
mii lei finalizarea investiţiei 
„Reparaţii asfaltice DC 19, 
Păstrăveni – Rădeni”, comuna 
Păstrăveni, judeţul Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC  

Valoarea iniţială a investiţiei a fost 
de 1.320 mii lei din care s-au 
executat lucrări în valoare de 1.229 
lei, rest de executat şi de finanţat în 
valoare de 91 mii lei. Suma restantă 
de plată la furnizori pentru lucrările 
deja efectuate este de 1100 mii lei. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

331.  Anexa 3/15/02 
Cap.70.01 
Grupa 51 
Art.02 
Alin.03 

Se aprobă alocarea sumei de 10.000 
lei necesară investiţiei „Modernizare 
drumuri comunale şi vicinale 
comuna Păstrăveni”, comuna 
Păstrăveni, judeţul Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 

Proiectul investiţiei a fost depus pe 
Măsura 322 şi respins. Valoarea 
totală a lucrărilor este de 10 mii lei. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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Sen.Ioan Chelaru PSD+PC  neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

332.  Anexa3/15/02 
Cap.70.01 
Grupa 51 
Art.2 

Se suplimentează cu suma de 65 mii 
lei finalizarea investiţiei „Actualizare 
PUG”, comuna Păstrăveni, judeţul 
Neamţ 

Valoarea investiţiei lucrării este de 
150 mii lei din care s-a decontat din 
Bugetul Local suma de 85 mii lei. 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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Alin.05  
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC  

rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Suma prevăzuta pentru anul 
2011 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 14 milioane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

333.  Anexa 3/15/02 
Cap.70.01 
Grupa 51 
Art.02 
Alin.04 

Se suplimentează cu suma de 587 
mii lei finalizarea investiţiei 
„Construire Bază sportivă nouă, tip 
I”, comuna Negreşti, judeţul Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC  

Obiectivul de investiţii a fost 
aprobat prin OG nr.7/2006, suma 
aprobată a fost de 591 mii lei. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

334.  Anexa 3/15/01 
Cap.70.01 
Grupa 51 
Art.02  
Alin 20 

Se suplimentează cu suma de 
241.000  lei cheltuielile necesare 
investiţiei „Sistem centralizat de 
colectare selectivă şi staţie de sortare 
şi pretratare deşeuri” comuna Bîra, 
judeţul Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC  
 

Suma este necesară continuării şi 
finalizării investiţiei 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 321 -

local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

335.  Anexa3/15/02 
Cap.70.01 
Subcap.50 

Se aprobă alocarea sumei de 50 mii 
lei necesară investiţiei „Înfiinţare 
parc centru civic”, comuna Gâdinţi, 
judeţul Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC  

Suma este necesară demarării 
proiectului 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului.  
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 322 -

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

336.  Anexa 3/15/02 
Cap.70.01 
Grupa 51 
Art.02 
Alin.04 

Se aprobă alocarea sumei de 
2.000.000 lei necesară investiţiei 
„Construcţie sală sport” comuna 
Oniceni , judeţul Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC  

Suma este necesară demarării 
proiectului 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
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naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

337.  Anexa 3/15/01 
Cap.70.01 
Grupa 51 
Art.02  
Alin 20 

Se suplimentează cu suma de 
1.143.798 lei finalizarea investiţiei 
„Alimentarea cu apă în satele 
Oniceni,Lunca,Valea Enei,Linsesti ” 
comuna Oniceni, judeţul Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC  

Obiectivul de investiţii a fost 
aprobat prin HG nr.7/2006 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

338.  Anexa 3/15/02 
Cap.70.01 
Grupa 51 
Art.02 
Alin.04 

Se suplimentează cu suma de 
2.264.815 lei finalizarea investiţiei 
„Sală de sport,parte a şcolii de Arte 
şi Meserii Adjudeni” comuna 
Tămăşeni, judeţul Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Suma este necesară continuării şi 
finalizării investiţiei 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
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Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC  

 
 

unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

339.  Anexa 3/15/02 
Cap.70.01 
Grupa 51 
Art.02 
Alin.03 

Se suplimentează cu suma de 
1.588.862 mii lei finalizarea 
investiţiei „Modernizare drumuri 
stradale în comuna Tămăşeni”, 
judeţul Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 

Suma este necesară continuării şi 
finalizării investiţiei 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
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Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC  

industrii şi servicii a Senatului 
 

Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

340.  Anexa3/15/26 
Program 354 

Se suplimentează cu suma de 
996.018,88 mii lei finalizarea 

Nr. proiectului 
NE/2/5/5.3/B/384/03.09.2010 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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investiţiei „Promovarea la nivel 
naţional a resurselor turistice din 
zona comunei Tupilaţi”,comuna 
Tupilaţi, judeţul Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC  

cod.SMIS 26022 
Sursa de finanţare: 
Programul operaţional regional 
2007-2013 Dezvoltare Durabilă și 
Promovarea Turismului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu  

341.  Anexa 3/15/02 
Cap.70.01 
Grupa 51 
Art.02 
Alin.03 

Se aprobă alocarea sumei de 2695,25 
mii lei necesară investiţiei 
„Modernizare DC 127, Piatra 
Şoimului  - Sat Poieni şi construirea 
a 5 podeţe ”, comuna Piatra Şoimului  
, judeţul Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC  

Suma este necesară demarării 
proiectului 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

342.  Anexa 3/15/02 
Cap.70.01 
Grupa 51 
Art.02 
Alin.03 

Se aprobă alocarea sumei de 
1.661.686  lei necesară investiţiei 
„Covor asfaltic pe DC 54, 
localiatatea Pildeşti km. 0+000-
1+6444” comuna Cordun, judeţul 
Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 

Suma este necesară demarării 
proiectului 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
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Senatului 
 

Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC  

 Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

343.  Anexa 3/15/02 
Cap.70.01 

Se aprobă alocarea sumei de 
1.829.382  lei necesară investiţiei 

Suma este necesară demarării 
proiectului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Grupa 51 
Art.02 
Alin.03 

„Covor asfaltic pe DC 51, 
localiatatea Simionesti-Pildeşti km. 
0+000-4+285” comuna Cordun, 
judeţul Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC  

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

344.  Anexa 3/15/02 
Cap.70.01 
Grupa 51 
Art.02 
Alin.03 

Se suplimentează cu suma de 
5.000.000 lei finalizarea investiţiei 
„Arteră Roman Est Etapa II”,Roman, 
judeţul Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC  

Suma este necesară continuării şi 
finalizării investiţiei 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 332 -

comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

345.  Anexa 3/15/02 
Cap.70.01 
Grupa 51 
Art.02 
Alin.04 

Se suplimentează cu suma de 
490.649 mii lei finalizarea investiţiei 
„Bază sportivă multifuncţională Tip 
II” comuna Războieni, judeţul Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC  

Obiectivul de investiţii a fost 
aprobat prin HG nr.7/2006, suma 
aprobată 544.649 din care s-a 
primit 54.000 lei 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
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aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

346.  Anexa 3/15/02 
Cap.70.01 
Grupa 51 
Art.02 
Alin.03 

Se aprobă alocarea sumei de 
5.107,480 mii lei necesară investiţiei 
„Modernizare DC 174 şi strada 
Nechiteşti din comuna Ghindăoani”, 
comuna Ghindăoani  , judeţul Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC  

Suma este necesară demarării 
proiectului 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

347.  Anexa 3/15/02 
Cap.70.01 
Grupa 51 
Art.02 
Alin.03 

Se aprobă alocarea sumei de 352,375 
mii lei necesară investiţiei „Achiziţia 
de Utilaje şi Echipamente Specifice, 
pentru întreţinerea drumurilor”, 
comuna Ghindăoani, judeţul Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC  

Suma este necesară demarării 
proiectului 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

348.  Anexa 3/15/01 
Cap.70.01 
Grupa 51 
Art.02  
Alin 20 

Se aprobă alocarea sumei de 
3.378.886 lei necesară investiţiei 
„Alimentarea cu apă potabilă a 
localităţii Ghindăoani”, comuna 
Ghindăoani, judeţul Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Suma este necesară demarării 
proiectului. S-a plătit proiectarea. 
HG 904/2007 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
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Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC  

 unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

349.  Anexa 3/15/02 
Cap.70.01 
Grupa 51 

Se aprobă alocarea sumei de 
3.389553 lei necesară investiţiei 
„Modernizarea DC 15 din DN15C 

Suma este necesară demarării 
proiectului. S-a executat 1 km asfalt 
și a rămas de executat 1,1770 km. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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Art.02 
Alin.03 

Ghindăoani km 0+000-2+770”, 
comuna Ghindăoani, judeţul Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC  

HG 577/1997 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 338 -

prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

350.  Anexa 3/15/02 
Cap.70.01 
Grupa 51 
Art.02 
Alin.04 

Se suplimentează cu suma de 
213.000 lei cheltuielile necesare 
finalizării investiţiei „Construire 
Bază sportivă  Tip II,  Petricani” 
comuna Petricani, judeţul Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Dep.Victor Sursu-Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC  

Suma este necesară pentru a 
demara proiectul. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

351.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Alocarea sumei de 400.000 lei pentru 
pentru construcţia sediului Studioului 
TVR Iaşi.   

Este necesara acordarea banilor 
pentru ridicarea construcţiei  
deoarece la această oră 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată 
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AUTOR: Deputat Independent, 
Tudor Ciuhodaru,  

StudioulTVR Iaşi este singura 
structură din SRTV care  stă cu 
chirie la o altă instituţie, în condiţii 
improprii de desfăşurare a 
activităţii 
Spaţiile, ca suprafaţă şi utilitate, nu 
sunt ceea ce trebuie unei televiziuni 
regionale care furnizează informaţii 
din opt judeţe ale ţării, însumând 
aproximativ patru milioane de 
posibili telespectatori,  şi  produce 
programe pentru toate canalele 
SRTV. 
 
Sursa de finantare: De la 
Comunicatii sume alocate din 
bugetul de stat: de la capitolul 
8501, grupa/titlul 01-cheltuieli 
curente; 
 

nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
-Nu exista baza legala pentru 
cuprinderea fondurilor cu 
aceasta destinatie în bugetul 
MDRT.  
 

352.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 la Capitolul 
bugetar :70.01 
Proiectarea si construirea de sedii 
pentru asezaminte culturale, in 
localitatile unde nu exista asemenea 
institutii, in mediul rural si mic urban 
astfel : 
 
 
Satul Crăciuneşti,Comuna Bocicoiu 
Mare, jud.Maramureş  

Construire asezamant cultural 

Construirea de asezăminte 
culturale, in localitatile unde 
acestea nu exista. 
 
 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
Guvernului.  
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
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de Tip 1 Valoare: 2. 300 mii lei 
 
AUTOR: Deputat   Stefan Buciuta 
 

exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

353.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 la Capitolul 
5001 Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind pietrirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local astfel : 
 
- Modernizare DJ707 : limita de 
judet Arad-Vaţa de Jos (DN76) –
« Drumul regelui », 
km.22+700+29+800 şi km.32+700-
35+200, judeţul Hunedoara 
 Suma necesară : 20306,92 mii lei 
 
AUTOR: Deputat   Stefan Buciuta 
 

Suma este necesară pentru lucrările 
modernizare a acestui drum, starea 
sa actuala afectând siguranţa 
circulaţiei rutiere, mărind durata de 
transport şi a cheltuielilor de 
întreţinere, prezentând o stare 
avansată de degradare, cu gropi, 
denivelări în profil longitudinal şi 
transversal. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

354.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se suplimentează bugeul Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cu suma de 500 mii lei la Capitolul 
70.01 Programul „Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor”, pentru realizarea 
obiectivului:  
Modernizare drumuri locale, 6 km 

Întru-cât singura modalitate de 
traversare a liniilor de cale ferată 
din localitate este peste o pasarelă 
metalică.  
Pentru a deservi o populaţie de 
peste 6.900 de oameni este necesară 
şi construcţia unui pasaj rutier în 
cadrul proiectului de modernizarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
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inclusiv un pasaj rutier peste calea 
ferată, Oraş Piatra Olt, Judeţul Olt.  
 
 
 
 

Autor amendamente 
Deputat al Partidului Democrat 

Liberal 
Bobeş Marin 

a drumurilor de interes local. 
 

Sursa de finanţare 
Fondul de Rezervă la dispoziţia 

Guvernului 
 
 
 

Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
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355.  Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se suplimentează bugeul Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cu suma de 300 mii lei Capitolul 
70.01 Programul „Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor”, pentru realizarea 
obiectivului: 
„Modernizare drumuri locale 
Comuna Valea Mare Judeţul Olt” 

 
Autor amendamente 

Deputat al Partidului Democrat 
Liberal 

Bobeş Marin 

Reţeaua de drumuri locale din 
Comuna Valea Mare face legătura 
între drumul naţional. Din cauza 
lucrărilor de extindere a reţelei de 
apă potabilă drumurile comunale au 
devenit impracticabile 
 

Sursa de finanţare 
Fondul de Rezervă la dispoziţia 

Guvernului 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

356.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale  

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1.000 mii lei pentru construirea unui 
cămin cultural în satul Tisău,comuna 
Tisău, judeţul Buzău. 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite PNL 

-Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
-de acest Cămin Cultural urmează 
să beneficieze  1300 persoane. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

357.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– cod obiectiv 795- Program 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
228 mii lei pentru reabilitare Cămin 
Cultural. Toteşti, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectivul a fost finalizat în anul 
2008 şi nu a fost decontat integral 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 346 -

nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

358.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– cod obiectiv 795- Program 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru reabilitare Cămin 
Cultural Nandru, comuna Peştişu 
mic, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  

Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii 
mentionate. 
De acest cămin cultural modernizat, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
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Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

urmează să beneficieze intreaga 
comunitate locala. 

modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
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alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

359.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– cod obiectiv 795- Program 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
400 mii lei pentru reabilitare Cămin 
Cultural sat Cârneşti, com. Toteşti, 
judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
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MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

360.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– cod obiectiv 795- Program 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1500 mii lei pentru reparaţii cămin 
culturale com. Băcia, judeţul 
Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
Responsabilitatea stabilirii 
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prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

361.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– cod obiectiv 795- Program 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
800 mii lei pentru construcţie  
Aşezământ Cultural în satul Sălaşul 
de Jos, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
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PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
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ulterioare. 
362.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– cod obiectiv 795- Program 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1558 mii lei pentru reabilitare Centru 
Cultural Orăşenesc Aninoasa, judeţul 
Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Susţinere acord de împrumut nr. 
4759-RO proiect nr. 10/103/P/2008 
proiect depus în faza finală la 
ANDZM Bucureşti în data 
01.11.2007. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
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domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

363.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– cod obiectiv 795- Program 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
700 mii lei pentru construirea 
Căminului Cultural în localitatea 
Baia Criş, judeţul Hunedoara.  
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

364.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– cod obiectiv 795- Program 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
28 mii lei pentru reparaţii Cămin 
Cultural com. Tomeşti, judeţul 
Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 

Continuare obiectiv de investiţii. Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
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deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

365.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
600 mii lei pentru modernizare 

Continuare obiectiv de investiţii. Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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– cod obiectiv 795- Program 
aşezăminte culturale 

Cămin Cultural sat Visca com. 
Vorţa, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
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investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

366.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii noi) 
 
 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 80 mii lei pentru 
obiectivul „Reparaţie capitală cămin 
Fînaţe”, com. Urmeniş, jud. Bistriţa-
Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Investiţie nouă Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

367.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1800 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Construire Asezamant 
Cultural Tip Camin Cultural Tip I”, 
comuna Negrilesti,  judetul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

Construirea unui camin cultural 
reprezinta un mare avantaj pentru 
comunitatea locala care va 
beneficia astfel de un asezamant 
cultural. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
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PNL către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

368.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1785 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare si Extindere 
Camin Cultural”, comuna Nicoresti,  
judetul Galati. 

Construirea unui camin cultural 
reprezinta un mare avantaj pentru 
comunitatea locala care va 
beneficia astfel de un asezamant 
cultural. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
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Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
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aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

369.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
55 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Construire camin 
cultural sat Traian”, comuna 
Branistea,  judetul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Construirea unui camin cultural 
reprezinta un mare avantaj pentru 
comunitatea locala care va 
beneficia astfel de un asezamant 
cultural. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
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pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

370.  Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
150 mii lei pentru reabilitare Cămin 
Cultural, sat Lazuri de Roşia, 
comuna Roşia, Jud. Bihor.  
 
Autor: Deputat PNL Nicolae Jolţa,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
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Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

371.  Anexa 3/15/29 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
200 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Construire Cămin 
cultural Cerna Vîrf”- comuna 
Isverna, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   

Investiţie nouă Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
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Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările 
ulterioare. 

372.  Anexa 3/15/29 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1.800 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Reabilitare Casa de 
cultură “-oraşul Strehaia, jud 
Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Investiţie nouă Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
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atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

373.  Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 795 Programul 
asezaminte culturale (investitii noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
30 mii lei pentru consolidare, 
renovare Camin cultural sat Faurei, 
comuna Ulmu, jud. Calarasi. 
Autori:  
Deputat PNL Dan Motreanu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

374.  Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 795-Programul 
asezaminte culturale (investitii noi) 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
4945 mii lei pentru reabilitare si 
modernizare centru cultural comuna 
Broscauti, jud. Botosani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 368 -

Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

375.  Anexa nr. 3/15/29 Din suma prevazuta se aloca suma de Obiectiv nou cu impact social. Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 795-Programul 
asezaminte culturale (investitii noi) 

1888 mii lei pentru reabilitare si 
modernizare Casa de cultura 
Darabani, jud. Botosani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

amendamentului intrucat: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 370 -

cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

376.  Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 795-Programul 
asezaminte culturale (investitii noi) 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
2624 mii lei pentru reabilitare 
camine culturale in comuna 
Ungureni, jud. Botosani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

377.  Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 795-Programul 
asezaminte culturale (investitii noi) 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
400 mii lei pentru reabilitare camin 
cultural in sat Ringhilesti, comuna 
Santa Mare, jud. Botosani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
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Camera Deputaţilor şi Senat administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

378.  Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 795-Programul 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
2000 mii lei pentru construire camine 
culturale in satele: Durnesti, 
Cucuteni, si Guranda din comuna 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
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asezaminte culturale (investitii noi) Durnesti, jud. Botosani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

în acest spaţiu. 
 

desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
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economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

379.  Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 795-Programul 
asezaminte culturale (investitii noi) 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
250 mii lei pentru achizitie clădire 
cămin cultural în comuna Avrămeni, 
jud. Botoşani 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

380.  Anexa nr. 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cod obiectiv 795 – 
Programul aşezăminte culturale 
(investiţii noi) 
 

Se propune alocarea a  150 mii lei 
pentru reabilitarea căminului cultural 
din satul Cioceni, comuna 
Dumbrava, jud Prahova 
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu,
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului  

Este necesară executarea lucrărilor 
de reparaţie pentru acest aşezământ 
pentru a nu se deteriora iremediabil.
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Anexa nr. 3/15/29 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
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Patrimoniului Naţional. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

381.  Anexa nr. 3/15/29, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cod obiectiv 795 – 
Programul aşezăminte culturale 
(investiţii noi) 
 

Se propune alocarea a  200 mii lei 
pentru reabilitarea căminului cultural 
din satul Vadul Părului, comuna 
Dumbrava, jud Prahova 
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu,
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Anexa nr. 3/15/29 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
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Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
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500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

382.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 8 – Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile, art. 01 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1080 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Proiect integrat privind 
infrastructura fizica de baza si 
conservarea mostenirii culturale”, 
comuna Vladesti, judeţul Galaţi. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Este absolut necesara prevederea 
bugetara aferenta cofinantarii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
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acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

383.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 8 – Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile, art. 01 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1080 mii lei pentru co-finanţarea 
obiectivului „Proiect integrat privind 
infrastructura fizica de baza si 
conservarea mostenirii culturale”, 
comuna Vanatori, judetul Galati – 
măsura 322. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lucrarile vor demara in anul 2011 
si este absolut necesara prevederea 
bugetara aferenta cofinantarii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

384.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 8 – Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile, art. 01 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2609 mii lei pentru co-finanţarea 
obiectivului „Modernizarea 
infrastructurii de baza prin 
imbunatatirea retelei de drumuri 
comunale de interes local, Renovare 
si modernizare camin cultural, 
Construire centru de ingrijire pentru 
batrini si Achizitionare autospeciala 
de stins incendii pentru serviciul 

Avand in vedere inceperea 
investitiei in luna martie 2011, se 
justifica imperios asigurarea 
cofinantarii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
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public voluntar pentru situatii de 
urgenta de categoria a II a comunei 
Oancea – Masura 322 - "Renovarea, 
dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea 
serviciilor de bază pentru economia 
şi populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale"”, comuna 
Oancea, judetul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 
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385.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 8 – Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile, art. 01 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1034 mii lei pentru co-finanţarea 
obiectivului „Construire 
infrastructura (drumuri) de acces la 
exploatatiile agricole si agenti 
economici in comuna Oancea si 
construire pod beton armat peste 
paraul Valea Oancea, comuna 
Oancea, judetul Galati”, comuna 
Oancea, judetul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Avand in vedere inceperea 
investitiei in anul 2011, se justifica 
imperios asigurarea cofinantarii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

386.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Grupa/Titlul 56 
Titlul VIII-Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile 
(FEN)postaderare 
Alin. 01- Programe din Fondul 
European de Dezoltare 
Regionala(FEDR) 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2.245 mii lei pentru realizare proiect 
integrat de infiintare sistem de 
alimentare cu apă potabilă în 
Comuna Erbiceni, jud. Iaşi. 
 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 

Obiectiv nou de investitie, Proiect 
cu finantare aprobată aflat in faza 
de organizare achizitie publică de 
lucrari. Suma este neceasara pentru 
confinatare pentru  măsura 322, 
Program FEDR. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Obiectivul poate fi finanţat 
din fonduri externe 
nerambursabile postaderare, 
respectiv FEADR, PNDR, 
Măsura 322., aceste sume fiind 
cuprinse în bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 
2. Cofinanţarea aferentă 
cheltuielilor eligibile precum şi 
cheltuielile neeligibile sunt în 
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Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

sarcina beneficiarului 
proiectului; 
3. Pentru finanţarea obiectivului 
este necesară elaborarea, 
depunerea, şi aprobarea unui 
proiect eligibil, ulterior se va 
încheia un contract de finanţare.  

387.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Titlul VIII – Proiecte 
cu finanţare din Fonduri Externe 
Nerambursabile, art.01 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 275 mii lei pentru 
cofinanţare proiecte de investiţii prin 
operatorul regional de apă, 
canalizare, staţie epurare, în 
Municipiul Feteşti, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Important pentru comunitatea 
locală 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Obiectivul poate fi finanţat 
din fonduri externe 
nerambursabile postaderare, 
respectiv FEADR, PNDR, 
Măsura 322., aceste sume fiind 
cuprinse în bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 
2. Cofinanţarea aferentă 
cheltuielilor eligibile precum şi 
cheltuielile neeligibile sunt în 
sarcina beneficiarului 
proiectului; 
3. Pentru finanţarea obiectivului 
este necesară elaborarea, 
depunerea, şi aprobarea unui 
proiect eligibil, ulterior se va 
încheia un contract de finanţare.  

388.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Titlul VIII – Proiecte 
cu finanţare din Fonduri Externe 
Nerambursabile, art.01 

Se alocă suma de 2076 mii lei pentru 
finalizare proiect integrat 
modernizare infrastructură de 
drumuri, înfiinţare centru after 
school, dotare cămin cultural, 
comuna Crişcior, judeţul Hunedoara. 

Nu există în momentul de faţă în 
comunitate un after school, starea 
căminului cultural este degradată, 
iar drumurile aproape 
impracticabile. Este necesară 
reabilitarea lor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Obiectivul poate fi finanţat 
din fonduri externe 
nerambursabile postaderare, 
respectiv FEADR, PNDR, 
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Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Măsura 322., aceste sume fiind 
cuprinse în bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 
2. Cofinanţarea aferentă 
cheltuielilor eligibile precum şi 
cheltuielile neeligibile sunt în 
sarcina beneficiarului 
proiectului; 
3. Pentru finanţarea obiectivului 
este necesară elaborarea, 
depunerea, şi aprobarea unui 
proiect eligibil, ulterior se va 
încheia un contract de finanţare.  

389.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VIII, art.01, Programe din 
Fondul European de Dezvoltare 
Regională 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 1.600 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Asfaltare străzi, modernizare cămin  
şi construire grădiniţă”, com. 
Urmeniş, jud. Bistriţa-Năsăud 
(măsura 322) 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Cofinanţare fonduri europene 
măsura 322 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Obiectivul poate fi finanţat 
din fonduri externe 
nerambursabile postaderare, 
respectiv FEADR, PNDR, 
Măsura 322., aceste sume fiind 
cuprinse în bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 
2. Cofinanţarea aferentă 
cheltuielilor eligibile precum şi 
cheltuielile neeligibile sunt în 
sarcina beneficiarului 
proiectului; 
3. Pentru finanţarea obiectivului 
este necesară elaborarea, 
depunerea, şi aprobarea unui 
proiect eligibil, ulterior se va 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 386 -

încheia un contract de finanţare.  
390.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 56 TITLUL VIII 
Proiecte cu Finantare din Fonduri 
Externe Nerambursabile (FEN) 
Postaderare – art. 01 Programe din 
Fondul European de Dezoltare 
Regionala (FEDR) 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  23000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Cofinanţare măsura 322 
: reţea de apă şi canalizare, staţie 
epurare; modernizare drumuri, 
înfiinţare Centrul de Asistenţă 
Socială; spaţiu recreere; conservare 
şi punere în valoare a Bisericii Sf. 
Parascheva, com. Alunu judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Obiectivul poate fi finanţat 
din fonduri externe 
nerambursabile postaderare, 
respectiv FEADR, PNDR, 
Măsura 322., aceste sume fiind 
cuprinse în bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 
2. Cofinanţarea aferentă 
cheltuielilor eligibile precum şi 
cheltuielile neeligibile sunt în 
sarcina beneficiarului 
proiectului; 
3. Pentru finanţarea obiectivului 
este necesară elaborarea, 
depunerea, şi aprobarea unui 
proiect eligibil, ulterior se va 
încheia un contract de finanţare.  

391.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 56 TITLUL VIII 
Proiecte cu Finantare din Fonduri 
Externe Nerambursabile (FEN) 
Postaderare – art. 01 Programe din 
Fondul European de Dezoltare 
Regionala (FEDR) 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 19000  lei pentru finanţarea 
obiectivului lei pentru finanţarea 
obiectivului Cofinanţare proiect 
măsura 322, com.Pietrari judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Obiectivul poate fi finanţat 
din fonduri externe 
nerambursabile postaderare, 
respectiv FEADR, PNDR, 
Măsura 322., aceste sume fiind 
cuprinse în bugetul Ministerului 
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Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 
2. Cofinanţarea aferentă 
cheltuielilor eligibile precum şi 
cheltuielile neeligibile sunt în 
sarcina beneficiarului 
proiectului; 
3. Pentru finanţarea obiectivului 
este necesară elaborarea, 
depunerea, şi aprobarea unui 
proiect eligibil, ulterior se va 
încheia un contract de finanţare.  

392.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 56 TITLUL VIII 
Proiecte cu Finantare din Fonduri 
Externe Nerambursabile (FEN) 
Postaderare – art. 01 Programe din 
Fondul European de Dezoltare 
Regionala (FEDR) 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  4000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Proiect măsura 322, 
com.Sălătrucel judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Obiectivul poate fi finanţat 
din fonduri externe 
nerambursabile postaderare, 
respectiv FEADR, PNDR, 
Măsura 322., aceste sume fiind 
cuprinse în bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 
2. Cofinanţarea aferentă 
cheltuielilor eligibile precum şi 
cheltuielile neeligibile sunt în 
sarcina beneficiarului 
proiectului; 
3. Pentru finanţarea obiectivului 
este necesară elaborarea, 
depunerea, şi aprobarea unui 
proiect eligibil, ulterior se va 
încheia un contract de finanţare.  

393.  Anexa 3/15/02 - Ministerul Din suma prevăzută se alocă  suma Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 56 TITLUL VIII 
Proiecte cu Finantare din Fonduri 
Externe Nerambursabile (FEN) 
Postaderare – art. 01 Programe din 
Fondul European de Dezoltare 
Regionala (FEDR) 
 

de  960 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Dezvoltare pr.322 , com. 
Budeşti judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

amendamentului întrucât: 
1. Obiectivul poate fi finanţat 
din fonduri externe 
nerambursabile postaderare, 
respectiv FEADR, PNDR, 
Măsura 322., aceste sume fiind 
cuprinse în bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 
2. Cofinanţarea aferentă 
cheltuielilor eligibile precum şi 
cheltuielile neeligibile sunt în 
sarcina beneficiarului 
proiectului; 
3. Pentru finanţarea obiectivului 
este necesară elaborarea, 
depunerea, şi aprobarea unui 
proiect eligibil, ulterior se va 
încheia un contract de finanţare.  

394.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 56 TITLUL VIII 
Proiecte cu Finantare din Fonduri 
Externe Nerambursabile (FEN) 
Postaderare – art. 01 Programe din 
Fondul European de Dezoltare 
Regionala (FEDR) 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  115.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Proiect integrat pe 
măsura 322 
1.Sistem de canalizare centralizată şi 
staţie de epurare ape uzate menajere 
în comuna Glăvile, judeţul Vâlcea 
2. Drum de interes local, comuna 
Glăvile, judeţul Vâlcea 
3. Sistem centralizat de alimentare cu 
apă în comuna Glăvile, judeţul 
Vâlcea 
4. Grădiniţa cu program normal în 
comuna Glăvile, judeţul Vâlcea 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Obiectivul poate fi finanţat 
din fonduri externe 
nerambursabile postaderare, 
respectiv FEADR, PNDR, 
Măsura 322., aceste sume fiind 
cuprinse în bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 
2. Cofinanţarea aferentă 
cheltuielilor eligibile precum şi 
cheltuielile neeligibile sunt în 
sarcina beneficiarului 
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5. Organizare festivalul „Târg la 
Glăvile” şi achiziţionarea de costume 
populare şi sistem de sonorizare 
pentru ansamblul de dansuri 
tradiţionale „Plai de dor”, comuna 
Glăvile, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

proiectului; 
3. Pentru finanţarea obiectivului 
este necesară elaborarea, 
depunerea, şi aprobarea unui 
proiect eligibil, ulterior se va 
încheia un contract de finanţare.  

395.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 8 – Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile, art. 01 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
216 mii lei pentru elaborare de studii 
necesare accesării unui  
proiect integrat prin PNDR Măsura 
322.  
Obiective:  
1. Modernizare străzilor în loc. 
Cucerdea şi Şeulia de Mureş;  
2. Modernizarea drumului comunal 
DC 84 Şeulia de Mureş-Bord;  
3. Reabilitare aşezământ cultural 
Cucerdea;  
4. Reabilitare aşezământ cultural 

Menţiune: proiectul a fost depus la 
data de 30.07.2010 
şi a fost declarat conform. 
Lucrări executate 
Lucrare promovată prin licitaţie 
publică aflată sub contract, 
întreruptă momentan din lipsă de 
fonduri. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Obiectivul poate fi finanţat 
din fonduri externe 
nerambursabile postaderare, 
respectiv FEADR, PNDR, 
Măsura 322., aceste sume fiind 
cuprinse în bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 
2. Cofinanţarea aferentă 
cheltuielilor eligibile precum şi 
cheltuielile neeligibile sunt în 
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Şeulia de Mureş;   
5. Înfiinţare şi dotare centru de 
îngrijire pentru bătrâni şi persoane cu 
nevoi speciale în comuna Cucerdea 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

sarcina beneficiarului 
proiectului; 
3. Pentru finanţarea obiectivului 
este necesară elaborarea, 
depunerea, şi aprobarea unui 
proiect eligibil, ulterior se va 
încheia un contract de finanţare.  

396.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 8 – Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile, art. 01 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2494 mii lei pentru canalizare 
menajeră cu staţie de epurare, 
alimentare cu apa potabilă, 
modernizare reţea stradală, 
modernizare aşezământ Cultural, 
cofinanţare cheltuieli neelibibile, 
TVA, (Măsura 322) 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 

Populatie totala comuna: 2504 
locuitori. Numar locuinte: 749 
locuinte. Sate apartinatoare: 4. 
Doua sate, inclusiv centrul de 
comuna asezate pe DN 15 Tg. 
Mures - Sighisoara.  
Lucrari necesare pentru dezvoltarea 
zonei. 
Rromi: peste 21% rromi. Rata 
saraciei: 44%. Sate depopulate si 
imbatranite (Magherus si Pipea). 
Numar batrani: 283. Numar mare 
de asistati social (peste 250). 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Obiectivul poate fi finanţat 
din fonduri externe 
nerambursabile postaderare, 
respectiv FEADR, PNDR, 
Măsura 322., aceste sume fiind 
cuprinse în bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 
2. Cofinanţarea aferentă 
cheltuielilor eligibile precum şi 
cheltuielile neeligibile sunt în 
sarcina beneficiarului 
proiectului; 
3. Pentru finanţarea obiectivului 
este necesară elaborarea, 
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Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

depunerea, şi aprobarea unui 
proiect eligibil, ulterior se va 
încheia un contract de finanţare.  

397.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 8 – Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile, art. 01 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
700 mii lei pentru alimentare cu apă 
în comuna Inclănzel. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Proiect finalizat SAPARD, 
rambursare credit. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
1. Obiectivul poate fi finanţat 
din fonduri externe 
nerambursabile postaderare, 
respectiv FEADR, PNDR, 
Măsura 322., aceste sume fiind 
cuprinse în bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 
2. Cofinanţarea aferentă 
cheltuielilor eligibile precum şi 
cheltuielile neeligibile sunt în 
sarcina beneficiarului 
proiectului; 
3. Pentru finanţarea obiectivului 
este necesară elaborarea, 
depunerea, şi aprobarea unui 
proiect eligibil, ulterior se va 
încheia un contract de finanţare.  

398.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 01/alin. 32 – Reabilitarea 
termică a blocurilor 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 6000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare termică 
(anvelopare) blocuri cartierul 
Petrişor, municipiul Râmnicu Vâlcea 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
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Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

399.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 01/alin. 32 – Reabilitarea 
termică a blocurilor 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare termică 
(anvelopare) blocuri cartierul 
Ostroveni, municipiul Râmnicu 
Vâlcea 
Finalizare construcţie blocuri de 
locuit (construire balcoane), str. 
Decebal, zona Nord, municipiul 
Râmnicu Vâlcea judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
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Camera Deputatilor si Senat   
400.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 01/alin. 32 – Reabilitarea 
termică a blocurilor 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 6000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare blocuri 
(anvelopare) oraşul Brezoi judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv de investiţii nou  
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

401.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 01, Alin 32  
 
Reabilitarea termica a blocurilor 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Anvelopare Blocuri, 
Comuna Baia  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
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publice locale. 

402.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Art. 02/alin. 04 – Programul 
pentru construcţiile de locuinţe şi 
săli de sport 
 

Se propune alocarea sumei de 13.000 
mii lei pentru  construcţia a 60 de 
locuinţe sociale , mun Roşiori de 
Vede, jud Teleorman 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,  
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
 Grupurile Parlamentare ale PNL 

Suma este necesară pentru 
realizarea unui ansamblu de 
locuinţe sociale. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Program 
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construcţii locuinţe pentru tineri 
destinate închirierii”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

403.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Grupa/Titlul 55 art.01, 
alin 26 

Se alocă suma de 500 mii lei pentru 
construcţia de locuinţe în Mihăieşu 
de Câmpie, judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Strategia Guvernului în domeniul 
constructiei de locuinte 
urmãreste îmbunãtãtirea conditiilor 
de viatã, prin asigurarea accesului 
la o locuintã decentã a cetãtenilor 
României, prin dezvoltarea 
programelor de constructii locuinte 
sociale sau a celor care au caracter 
social, în vederea ajutorãrii 
categoriilor de persoane cu venituri 
modeste, în special a tinerilor, în 
acest mod realizându-se stabilitatea 
tinerilor specialisti. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Program 
construcţii locuinţe pentru tineri 
destinate închirierii”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

404.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Grupa/Titlul 55 art.01, 
alin 26 

Se alocă suma de 120 mii lei pentru 
achiziţionarea unui teren în vederea 
construirii unui bloc de locuinţe, 
judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Întrucât primăria nu deţine teren în 
vederea construirii unui astfel de 
obiectiv este nevoită să 
achiziţioneze o suprafaţă de teren 
corespunzătoare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Nu exista baza legala pentru 
cuprinderea sumelor cu aceasta 
destinatie in bugetul MDRT 

405.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Grupa/Titlul 55 art.01, 
alin 26 

Se alocă suma de 1400 mii lei pentru 
construcţia de locuinţe ANL în 
Mihăieşu de Câmpie, judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 

Programul de constructii de 
locuinte pentru tinerii.destinate 
inchirieirii se adreseaza tinerilor cu 
varste de pana la 18-35 ani la data 
depunerii cererii ,care nu isi permit 
sa cumpere un apartament sau sa 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
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Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

inchirieze o locuinta de pe piata 
libera. 

căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Program 
construcţii locuinţe pentru tineri 
destinate închirierii”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
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406.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Grupa/Titlul 55 art.01, 
alin 26  

Se alocă suma de 14000 mii lei 
pentru construire bloc 60 de 
apartamente – locuinţe sociale 
Aninoasa, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Proiect nr. 105/2008 depus la 
MDRT, adresa nr. 
121035/23.10.2008  
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare. 
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Constructia 
de locuinte sociale conform 
Legii 114/2006. In anul 2011, 
pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
30,0 milioane lei 

407.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Grupa/Titlul 55 art.01, 
alin 26 

Se alocă suma de 6000 mii lei 
refuncţionalizarea căminelor C1, C2, 
C3 din municipiul Vulcan în  
locuinţe sociale, judeţul Hunedoara.  
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru familiile tinere, care nu au o 
locuinţă, propunem transformarea 
căminelor menţionate în locuinţe 
sociale. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
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cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Constructia 
de locuinte sociale conform 
Legii 114/2006. In anul 2011, 
pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
30,0 milioane lei 

408.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 01/alin. 32 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2467 mii lei pentru realizare de 
lucrări de investiţii pentru creşterea 
performanţei energetice la 23 de 
blocuri din oraşul Călan, judeţul 
Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 

Obiectivul este important pentru 
locuitorii din blocurile cuprinse în 
proiect, pentru creşterea gradului de 
confort al acestora. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
-  Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
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Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

409.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 01/alin. 32 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
900 mii lei pentru realizare de lucrări 
de investiţii pentru creşterea 
performanţei energetice a blocurilor 
de locuit din oraşul Uricani, judeţul 
Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lucrări de anvelopare termincă 
executate în baza OG 18/2009 – 
documentaţie realizată pentru 15 
blocuri. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
-  Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

410.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Grupa/Titlul 55 art.01, 
alin 26 

Se alocă suma de 3129 mii lei pentru 
construcţia de locuinţe în Sălaşul de 
Sus, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Program 
construcţii locuinţe pentru tineri 
destinate închirierii”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

411.  Anexa 3/15/02 - Ministerul Din suma prevăzută se alocă  suma Sumele sunt necesare pentru Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

de  270 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  reabilitare Drum 
calamitat DCL 78-3,5 KM Comuna 
Parincea Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

412.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  6450 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  reabilitare  DC 183 
traseu  Pîrjol – Băhnăşeni, 4,5 km 
Comuna Parjol Jud Bacau  
 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

413.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 5.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare 676 G 12 – 
19+250, com Tetoiu. judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

414.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   800 mii lei pentru reabilitarea 
drumului de interes local din 
localitatea Buda, comuna Buda, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 

Ţinând cont de starea precară a 
drumului principal de interes local 
din localitatea Buda care face 
dificilă deplasarea pietonilor sau a 
automobilelor este necesară 
reabilitarea acestuia. De acest 
proiect urmează să beneficieze 
circa 1477 persoane. 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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PNL defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

415.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
1200 mii lei pentru impietruire drum 
comunal sat Tudor Vladimirescu si 
sat Avrameni, comuna Avrameni, 
jud. Botosani 
Autor:  
 

Obiectiv nou de investitie cu 
impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

416.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51, Titul VI, art. 02 alin.03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
2000 mii  lei pentru finantarea 
obiectivului asfaltare ulite laterale 
comuna Bezdead,  jud. Dambovita 
Autori:  
Deputat PNL Gabriel Plaiasu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investitii cu impact 
social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

417.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51, Titul VI, art. 02 alin.03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
5000 mii lei pentru finantarea 
obiectivului modernizare drumuri de 
interes local in satele Gura Ocnitei, 
Sacuieni, si Adanca prin Programul 
Modernizare 10000 km. Drumuri de 
interes judetean si local, aprobat prin 
HG 530/2010, comuna Gura Ocnitei, 
jud. Dambovita 
Autori: 
Deputat PNL Gabriel Plaiasu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuarea investitiei, studiu de 
fezabilitate si Studiu topografic 
intocmite. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

418.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
700 mii lei pentru finantarea 

Continuarea investitiei. 
Sumele sunt necesare pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Turismului  
51, Titul VI, art. 02 alin.03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

obiectivului modernizare DC4 
Magura –Nistoresti, comuna 
Bezdead, jud. Dambovita 
Autori:  
Deputat PNL Gabriel Plaiasu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

419.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51, Titul VI, art. 02 alin.03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
500 mii lei pentru amenajare alei si 
parcari  sala de sport zona stadion 
Pucioasa, jud. Dambovita 
Autori:  
Deputat PNL Gabriel Plaiasu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 

Continuarea investitiei care are si 
contributie locala. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

420.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 03 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 800 mii lei pentru 
pietruire drumuri de interes local, în 
comuna Făcaeni, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune este absolut necesară 
pietruirea drumurilor de interes 
local. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

421.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare drum 
comunal DC 3 km 1+ 500 - km 6+ 
109, oraş Ocna Mures - Micoslaca, 
judeţul Alba.  
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor,  
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 

Continuare obiectiv de investiţii. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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Deputat Horia Uioreanu 
         
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

422.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   80 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitarea drumurilor 
de interes local din oraşul Ocna 
Mureş, Str. Iazului, judeţul Alba.  
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor,   
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
      
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţii. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

423.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   1.249 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare DC 29 
Veseus si DJ 107  comuna Jidvei, 
judeţul Alba.  
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor, 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
          
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiect nou de investitii cu impact 
social. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

424.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   1.616 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului modernizare strazi in 
comuna Jidvei, judeţul Alba.  
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor,  
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiect nou de investitii cu impact 
social. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

425.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   1.120 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare trotuare - 

Obiect nou de investitii cu impact 
social. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

din pavaje, in Comuna Jidvei, judeţul 
Alba.  
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor, 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
          
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

426.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   1.500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construire trotuare - din 
pavaje, in Comuna Sincel, judeţul 
Alba.  
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 

Obiect nou de investiţii. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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drumurilor de interes local 
 

deputat PNL Călin Potor,  
 
  Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
         
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

427.  Anexa 3/15/02  
art. 02/ alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
9.316,507 mii lei pentru finaţarea 
obiectivului: 
Modernizarea şi asfaltarea 
drumurilor de interes local în 
comuna Beclean, judeţul Braşov. 
 
Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Chiţoiu Daniel 
Deputat Donţu Mihai-Aurel 
Deputat Dragomir Gheorghe 
Deputat Holban Titi 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând pericolul 
producerii de accidente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Deputat Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Deputat Deputat Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

428.  Anexa 3/15/02 
 art. 02/ alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
5.316,507 mii lei pentru finaţarea 
obiectivului: 
Modernizarea şi asfaltarea 
drumurilor de interes local în 
localitatea Hurez, comuna Beclean, 
judeţul Braşov. 
 
Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Chiţoiu Daniel 
Deputat Donţu Mihai-Aurel 
Deputat Dragomir Gheorghe 
Deputat Holban Titi 
Deputat Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Deputat Deputat Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând pericolul 
producerii de accidente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

429.  Anexa 3/15/02  
art. 02/ alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
8.535,010 mii lei pentru finaţarea 
obiectivului: 
Modernizarea şi asfaltarea 
drumurilor de interes local în 
localitatea Luta, comuna Beclean, 
judeţul Braşov. 
 
Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Chiţoiu Daniel 
Deputat Donţu Mihai-Aurel 
Deputat Dragomir Gheorghe 
Deputat Holban Titi 
Deputat Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Deputat Deputat Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existand pericolul 
producerii de accidente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

430.  Anexa 3/15/02  
art. 02/ alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
8.015,929 mii lei pentru finaţarea 
obiectivului: 
Modernizarea şi asfaltarea 
drumurilor de interes local în 
localitatea Calbor, comuna Beclean, 
judeţul Braşov. 
 
Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Chiţoiu Daniel 
Deputat Donţu Mihai-Aurel 
Deputat Dragomir Gheorghe 
Deputat Holban Titi 
Deputat Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Deputat Deputat Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând pericolul 
producerii de accidente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

431.  Anexa 3/15/02 
 art. 02/ alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
6.823,881 mii lei pentru finaţarea 
obiectivului: 
Modernizarea şi asfaltarea 
drumurilor de interes local în 
localitatea Boholţ comuna Beclean, 
judeţul Braşov. 
 
Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Chiţoiu Daniel 
Deputat Donţu Mihai-Aurel 
Deputat Dragomir Gheorghe 
Deputat Holban Titi 
Deputat Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Deputat Deputat Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
 
Grupurile parlamentare ale Partidului 
Naţional Liberal 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând pericolul 
producerii de accidente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

432.  Anexa 3/15/02 
 art. 02/ alin. 03 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
4.800 mii lei pentru finaţarea 
obiectivului: 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând pericolul 
producerii de accidente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Turismului Modernizarea drumului comunal DC 
76, comuna Drăguş, judeţul Braşov 
 
Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Chiţoiu Daniel 
Deputat Donţu Mihai-Aurel 
Deputat Dragomir Gheorghe 
Deputat Holban Titi 
Deputat Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Deputat Deputat Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
 
Grupurile parlamentare ale Partidului 
Naţional Liberal 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

433.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 03 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
430 mii lei pentru drumuri de 
exploatare, comuna Slobozia 
Bradului, jud. Vrancea. 
 
Iniţiatori: deputat PNL Nini 
Săpunaru, deputat PNL Chiţoiu 
Daniel, deputat PNL Nicolaescu 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune este absolut necesară 
reabilitarea drumurilor de 
exploatare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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Eugen, deputat PNL Dontu Mihai, 
deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ţintean Ioan, deputat PNL 
Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

434.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 20  

Din suma prevăzută se alocă suma de  
250 mii lei pentru plati lucrari 
alimentare cu apă -  satele Coroteni, 
Olăreni, Cornetu, Lieşti, Beciu, 
Slobozia Bradului, comuna Slobozia 
Bradului, jud. Vrancea. 
 
Iniţiatori: deputat PNL Nini 
Săpunaru, deputat PNL Chiţoiu 
Daniel, deputat PNL Nicolaescu 
Eugen, deputat PNL Dontu Mihai, 
deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 

Lucrarile sunt finalizate dar încă 
există datorii la constructor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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PNL Ţintean Ioan, deputat PNL 
Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

435.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 3454,67 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Modernizare DC 160 
com. Helegiu, jud. Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

436.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 248 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Intretinere DC 159 
com. Helegiu, jud. Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

437.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 3540  mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare drumuri 
comunale, comuna Helegiu, judetul 
Bacau,  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

438.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  6579 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Proiectul 
"Imbunatatirea calitatii vietii pentru 
populatia rurala "  - SASCUT 
DRUM DE LEGATURA DN2-
SCHINENI Com Sascut Jud Bacau  
 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

439.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 9069,452 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  “Modernizare DC 6 km 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 427 -

Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

2+800 – 8+100”, localitatea Beresti-
Bistrita, judeţ Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

în acest spaţiu. 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

440.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Din suma prevăzută se alocă 250   
suma de mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  “Asfaltare drum 
comunal centru Blagesti - Ciubota 
(Pipei)”, localitatea BLAGESTI, 
judeţ Bacau  
 
Autori: 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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drumurilor de interes local 
 

Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

441.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 3000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  “Asfaltare Garleni 4 
KM”, comuna GARLENI, jud Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

442.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  “Asfaltare Garleni de la 
DN 15 la Primarie 3 KM”, comuna 
GARLENI, jud Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

443.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

 Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Drumuri de exploatatie 
agricole, sat Frumuselu-Glavanesti 
Com Glavanesti jud Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

444.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1600 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Fintinele, Hemeius, 
Lilieci -asfaltare drumuri satesti si 
comunale Comuna Hemeius, judetul 
Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

445.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  350000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare centru 
comunei Itesti 1 km, com.Itesti, 
jud.Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

446.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1472,178 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Proiectul "Imbunatatirea 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

calitatii vietii pentru populatia rurala 
" com.Letea Veche, sat.Letea Veche- 
modernizare drumuri com.Letea, Jud 
Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

în acest spaţiu. 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

447.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4094 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Proiectul "Imbunatatirea 
calitatii vietii pentru populatia 
rurala” -  “Modernizare drum agricol 
de exploatatie in comuna Letea 
Veche, judetul Bacau” com.Letea, 
Jud Bacau 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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drumurilor de interes local  
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

448.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 6780,41 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Proiectul "Imbunatatirea 
calitatii vietii pentru populatia 
rurala” -   " Modernizare drumuri de 
interes local in comuna Letea Veche, 
com.Letea, Jud Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

449.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 6040,42603 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Reabilitare 
drumului comunal din satul HOLT, 
comuna Letea Veche, judetul Bacau 
–traseu  DN2F-DC sat HOLT-DC 
86, com.Letea, Jud Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

450.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

 Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2125 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Asfaltare DC Ulita 
Prajoaia-Biserica ,S.C. Prodsec SRL, 
Ulita Adam, Ulita Izlaz -2,5 km, 
Com Livezi, jud Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

451.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1575  mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Asfaltare DC 157 Orasa 
– Stufu – 1,5 km, Com Livezi, jud 
Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 438 -

suma de 222,3 mil lei 

452.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2125 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Asfaltare DC 158 
Livezi – Valea Rea  - 2,5 km, Com 
Livezi, jud Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

453.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2125 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Asfaltare DC Balaneasa 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 439 -

Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Cimp – Poiana – 1,2 km, Com 
Livezi, jud Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

în acest spaţiu. 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

454.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Asfaltare drumuri 
comunale, in comuna Magiresti, 
judetul Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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drumurilor de interes local 
 

 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

455.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 700 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Asfaltare DC 180 =1,1 
KM Com Magiresti, Jud Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

456.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 600 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  DC Dealu Perjului-DC 
Oncesti-DC 56 – Traseu Dealu 
Perjului-mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Oncesti-Tarnita – 5KM 
Com Oncesti. Jud Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

457.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  6450 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  reabilitare DC 184 
traseu  Pîrjol – Cîmpeni – 
Pustiana,4,5 km Comuna Parjol Jud 
Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

458.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  3870 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  reabilitare DC 183 si 
184  Pod din beton armat Băhnăşeni- 
Dealul Ariei, 2,5 km L Pod 57,2 
Comuna Parjol Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

459.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  1500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Pod DC Valea 
Mocanilor com Racaciuni Jud Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

460.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  3779 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Reabilitare si asfaltare 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

străzi zona Silişte Răcăciuni com 
Racaciuni Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

în acest spaţiu. 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

461.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  3690 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare DC 110 Fundu 
Răcăciuni si Dumbraveni  
Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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drumurilor de interes local 
 

 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

462.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  5160 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  DS Zaharia-Pod 
Anghel, DC Toma Elena-Velescu 
Constantin, DC Feraru D – Fundu 
Vaii, DS Gabara Gh. –Putina Alex. 
Total 5,5KM Com Rosiori, Jud 
Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

463.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Asfaltare Contesti si 
Valea-Nacului Com Sascut Jud 
Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

464.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  3440 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Proiectul 
"Imbunatatirea calitatii vietii pentru 
populatia rurala " - SASCUT DRUM 
SATESC LEGATURA CU DJ 119ª 
Com Sascut Jud Bacau  
 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

465.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  1806 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Proiectul 
"Imbunatatirea calitatii vietii pentru 
populatia rurala " - SASCUT DRUM 
SATESC LEGATURA CU DJ 119ª, 
Com Sascut Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

466.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  2686,79 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Drumuri comunale si 
satesti, satele: Serbesti, Schineni, 
Saucesti – 4.85Km Com Saucesti Jud 
Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

467.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  600 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  DC 12 traseu: Siretu-

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Dumbrava-E85 – 0,8km Com 
Saucesti. judetul Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

în acest spaţiu. 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

468.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  381,463 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Drumuri satesti sat 
Siretu si sat Serbesti 1,35 km Com 
Saucesti Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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drumurilor de interes local 
 

 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

469.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  1351,6 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Drumuri in sat 
Grigoreni –1,335 km Com Scorteni 
Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

470.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  8321,913 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului  Modernizare 
drum comunal Com Stanisesti  
Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

471.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4201,2 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Modernizare drumuri 
de exploatatie agricola Com 
Stanisesti, Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

472.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 8030 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Modernizare DC 46 si 
DC 46B, satele Frumuselu, Muncelu  
Com Glavanesti jud Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

473.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 500.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Asfaltare strazi sat 
Siclau,” în comuna Graniceri , 
judeţul Arad 
 
Autori Deputati PNL: 
Mihaita Calimente 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

474.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 600.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Asfaltare strazi sat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Vanatori,” în comuna Misca , judeţul 
Arad 
 
Autori Deputati PNL: 
Mihaita Calimente 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

în acest spaţiu. 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

475.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 600.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Asfaltare strazi,” în 
comuna Sicula , judeţul Arad 
  
Autori Deputati PNL: 
Mihaita Calimente 
Chiţoiu Daniel 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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drumurilor de interes local Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

476.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 600.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Asfaltare strazi,” în 
comuna Craiva , judeţul Arad 
 
Autori Deputati PNL: 
Mihaita Calimente 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

477.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 500.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Asfaltare strazi,” în 
comuna Zarand , judeţul Arad 
 
 Autori Deputati PNL: 
Mihaita Calimente 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 
 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

478.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 500.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Asfaltare strazi,” în 
comuna Olari , judeţul Arad 
 
Autori Deputati PNL: 
Mihaita Calimente 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

479.  Anexa 3/15/02 Dezvoltării 
Regionale şi Turismului – 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 7365,882 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construire pod peste 
râul Topolog în punctul Comanca – 
Balastieră, com. N.Bălcescu judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 462 -

suma de 222,3 mil lei 

480.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
900 mii de lei pentru finanţarea 
obiectivului „Finalizare lucrări de 
reabilitare a drumului comunal DC 
Păuşeşti – Băile Govora, sat 
Păuşeşti”, comuna Păuşeşti, judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

481.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
35 mii de lei pentru finanţarea 
obiectivului „Finalizare lucrări de 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

reabilitare termică a dispensarului 
uman din satul Păuşeşti”, comuna 
Păuşeşti, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

482.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Modernizare drumuri 
comunale şi săteşti în satul Păuşeşti”, 
comuna Păuşeşti, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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drumurilor de interes local Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

483.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 7256 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare drumuri 
comunale în comuna Orleşti, judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

484.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  2.100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare şi asfaltare 
DC 103 comuna Ionesti, sat Ioneşti. 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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Camera Deputatilor si Senat   consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

485.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  6.000.mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Pietruire drumuri 
comunale, com. Roşiile judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

486.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare DC 669, 
oraş Horezu judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

487.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare DC 147, 
oraş Horezu judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

488.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare DC 

Obiectiv nou de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Tănăseşti, oraş Horezu judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

489.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Extinderi pietonale, 
com. Lăcusteni judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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drumurilor de interes local Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

490.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 800 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare DC Găneţi – 
Ciobăneşti, com. Lăcusteni  judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

491.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma d 
15000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare drum 
Mădularii Mari – Bălşoara  - proiect 
aprobat 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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Camera Deputatilor si Senat   consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

492.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 10000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare drum 
Cârstăneşti – Vâlculeşti – Lotaşi – 
Oteşani judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

493.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 6094,83 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare drum comunal 
DC 32 A şi DC 31 Şerbăneasa 
Gâltofani, com. N.Bălcescu  judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

494.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 40 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare DC 
Guşoianca, comuna Guşoieni, judeţul 
Vâlcea, pe o porţiune de 5 km 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

495.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare DC Măciuca – 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Bălşoara pe o distanţă de 5km, în 
comuna Guşoeni, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

496.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 12000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltarea drumului din 
satul Copăceni, com. Copăceni - 5 
km judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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drumurilor de interes local Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

497.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 8000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare sau pietruire 
Valea lui Bucur, com. Copăceni 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

498.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 8000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare sau pietruire 
sat Bondoci, com. Copăceni judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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Camera Deputatilor si Senat   consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

499.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 9000  mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare sau pietruire 
sat Gătejei, com.Copăceni judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

500.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Pietruire macadam linia 
Gemenilor, com.Copăceni judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

501.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Pietruire macadam 
Valea Mare, com.Copăceni judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

502.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 48000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare drum comunal 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

12 km, com. Alunu judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

503.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfalt DC 96 Pesceana, 
comuna Pesceana, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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drumurilor de interes local Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

504.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare DC 153 str. 
Manta, com. Pietrari judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

505.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 520 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Consolidare drum 
forestier, com. Perişani judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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Camera Deputatilor si Senat   consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

506.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare  DC 5 
Perişani - Mlăceni, H.G. 577/95 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

507.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare drumuri 
comunale, com.Valea Mare judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

508.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Drum comunal  Poenari 
– Mecea – Zătreni, com.Ghioroiu 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

509.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4000 mii  lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare drumuri 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

comunale, com. Fârtăţeşti, judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

510.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1600 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare Cermegeşti – 
Olteanca, com.Lădeşti judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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drumurilor de interes local Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

511.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare drumuri 
comunale pe o distanţă de 20 km în 
comuna Măciuca, judeţul Vâlcea  
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 

Obiectiv de investiţii nou Sumele 
sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

512.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 60 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare 4 km drumuri 
comunale în satul Cotelia, comuna 
Diculeşti, judeţul Vâlcea  
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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Camera Deputatilor si Senat   consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

513.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  11297,42 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Asfaltare 
12,25 km drumuri de interes local, 
com.Titeşti judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

514.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 20 mii  lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare drumuri 
locale, com. Olanu judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

515.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 200 mii  lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare DC 98 com. 
Mitrofani, 5 km judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

516.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 350 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare oraş 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Băbeni 9 km, oraş Băbeni judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

517.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 50 mii  lei pentru finanţarea 
obiectivului Reparaţii drumuri 
locale, com. Drăgoeşti judeţul Vâlcea
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 

Obiectiv nou de investiţii Sumele 
sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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drumurilor de interes local Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

518.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  1100 mii  lei pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie pod peste 
râul Geamăna, com. Drăgoeşti 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 

Obiectiv de investiţii nou, cu mare 
impact social Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

519.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  876,305 mii  lei pentru finanţarea 
obiectivului Alei Pietonale – 
Modernizare şi reabilitare şanţuri, 
trotuare şi piste biciclete în Comuna 
Vlădeşti, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 

Obiectiv de investiţii nou Sumele 
sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

520.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  300 mii  lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizarea     
drumului      comunal     DC 62   
Vlădeşti – Valea Ursului KM 2+185 
– KM 5+185 judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv nou de investiţii - de-a 
lungul drumului DN64, pe o 
lungime de 4 KM, nu există o alee 
pietonală pentru circulaţia 
pietonilor, cum nu există nici reţele 
de colectare a apelor pluviale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

521.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 190 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare str. Mihai 
Eminescu”, localitatea Băile Govora, 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Construcţia a fost realizată în 
proporţie de 60%. În momentul de 
faţă lucrările sunt stopate din cauza 
datoriilor la firma constructoare.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

522.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 700 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare drumuri 
comunale şi uliţe săteşti pe o 
porţiune de 16,3 km”, comuna 
Boişoara, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură . Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea infrastructurii 
scolare.paţiul rural 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

523.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 

Se alocă suma de 400 mii lei pentru 
obiectivul „Reabilitare Şcoala cu cls. 
I-VIII Găujani”, comuna Boişoara, 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
 
 
 
 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

524.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2.000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare drumuri 
comunale şi săteşti”, comuna 
Mihăeşti, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 

Continuare obiectiv de investiţii 
(lucrarea este executată în proporţie 
de 90%)  
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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drumurilor de interes local Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

525.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.500 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare drumuri 
comunale sat Scărişoara,” comuna 
Mihăeşti, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 

Obiectiv nou de investiţie cu 
impact social 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

526.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 10.000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Asfaltare 15 km drum 
comunal” comuna Frânceşti, judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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Camera Deputatilor si Senat   consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

527.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 20,000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare drumuri 
comunale şi săteşti pe raza comunei 
Vaideeni, pe o porţiune de 15 km,” 
comuna Vaideeni, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 503 -

obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

528.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 
02/alin.03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
47.300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare drumuri 
judeţene DJ 22BNăvodari – Mihai 
Viteazu şi drumuri comunale 226A 
Tariverde – Nuntaşi  -Complexul 
Arheologic Histria, jud. Constanţa 
 
Autori: deputat PNL Gheorghe 
Dragomir,  
deputat PNL Mihai Lupu şi senator 
PNL Puiu Haşotti 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Programul pentru reabilitarea si 
modernizarea a 10.000 km de 
drumuri de interes judetean si 
drumuri de interes local – obiectiv 
nou 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

529.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 
02/alin.03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se alocă suma de 
1500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Întreţinere reparaţii 
drumuri efectuate prin programul 
SAPARD, jud. Constanţa 
 
Autori: deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Mihai Lupu 
şi senator PNL Puiu Haşotti 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţii 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

530.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
450 mii lei pentru obiectivul Lucrări 
de reabilitare drumuri comunale în 

Continuare obiectiv de investiţii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 
02/alin.03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

comuna Istria, jud. Constanţa 
 
Autori: deputat PNL Gheorghe 
Dragomir,  
deputat PNL Mihai Lupu şi senator 
PNL Puiu Haşotti 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

531.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 
02/alin.03 – Subprogramul privind 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
450 mii lei pentru obiectivul pietruire 
drumuri comunale, comuna Mereni, 
jud. Constanţa 
 
Autori: deputat PNL Gheorghe 
Dragomir,  
deputat PNL Mihai Lupu şi senator 

 Programul pentru reabilitarea şi 
modernizarea a 10.000 km de 
drumuri de interes judeţean şi 
drumuri de interes local – obiectiv 
nou 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

PNL Puiu Haşotti 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

532.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 
02/alin.03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
344 mii lei pentru obiectivul 
Fluidizare trafic în zona e frontiera 2 
Mai, comuna Limanu, jud. Constanţa 
 
Autori: deputat PNL Gheorghe 
Dragomir,  
deputat PNL Mihai Lupu şi senator 
PNL Puiu Haşotti 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 

Programul pentru reabilitarea şi 
modernizarea a 10.000 km de 
drumuri de interes judeţean şi 
drumuri de interes local – obiectiv 
nou. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

533.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 
02/alin.03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1000 lei pentru obiectivul 
Modernizare şi reabilitare drumuri 
comunale, comuna Comana, jud. 
Constanţa 
 
Autori: deputat PNL Gheorghe 
Dragomir,  
deputat PNL Mihai Lupu şi senator 
PNL Puiu Haşotti 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite ale 

Programul pentru reabilitarea şi 
modernizarea a 10.000 km de 
drumuri de interes judeţean şi 
drumuri de interes local – obiectiv 
nou. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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PNL consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

534.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 03  
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local . 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
pentru 2100 mii lei finanţarea 
obiectivului Reabilitare si 
modernizare strazi   Comuna Baia,  
Judet: Tulcea 
 
 
 
 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Starea precara a drumurilor 
ingreuneaza circulatia pietonilor si 
face aproape imposibila circulatia 
automobilelor ceea pune in periclo 
siguranta cetatenilor si a circulatiei 
pe drumurile publice.  
Obiectiv nou de investitie 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

535.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 03  
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local . 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
46 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului SF, Studii geotehnice, 
ridicari Topo, Reabilitare strazi Sat. 
Camena,   Comuna Baia,  Judet: 
Tulcea 
 
 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Obiectiv nou de investitie 
 
 
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

536.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 03  
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local . 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare si 
modernizare strazi, Sat Camena, 
Comuna Baia, Judet: Tulcea 
 
 
 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Starea precara a drumurilor 
ingreuneaza circulatia pietonilor si 
face aproape imposibila circulatia 
automobilelor ceea pune in periclo 
siguranta cetatenilor si a circulatiei 
pe drumurile publice.  
Obiectiv nou de investitie 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

537.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
80 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului SF, studii geotehnice, 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 03  
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local . 

ridicari Topo reabilitare strazi, Sat 
Caugagia, Comuna Baia  localitatea  
Judet: Tulcea 
 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Obiectiv nou de investitie 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

538.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 03  
 
Subprogramul privind pietruirea, 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
2000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare si 
modernizare strazi Sat. Panduru, 
Comuna Baia,  Judet: Tulcea 
 
 
 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local . 

Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

539.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 03  
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local . 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
35 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului SF, studii geotehnice, 
ridicari Topo reabilitare strazi, Sat 
Caugagia, Comuna Baia Judet: 
Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Deputatilor judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

540.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 03  
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local. 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
800 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare si 
modernizare strazi Sat Caugagia, 
Comuna Baia  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

541.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 03  
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local . 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
5160 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare drumuri 
comunale, Comuna Casimcea,  
Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

542.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 03  
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local . 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Pietruire drum comunal, 
Comuna Casimcea,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

543.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 03  
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local . 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
695,77 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Amenajare prim metode 
alternative a drumurilor de interes 
local – proiect Pilot, Comuna Cerna,  
27Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

544.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
5393,07 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare drumuri 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 03  
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local . 

prin metode alternative, Comuna 
Cerna,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

 Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

545.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 03  
 
Subprogramul privind pietruirea, 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
15789 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare drum 
comunal, Comuna Mihail 
Kogalniceanu – Valea Nucarilor,  
Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Obiectiv nou de investitie 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local . 

Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

546.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 03  
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local . 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
3600 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare drum comunal, 
Sat. Randunica Comuna Mihail 
Kogalniceanu,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Obiectiv nou de investitie 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

547.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 03  
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local . 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
12674 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Extindere sistem de 
canalizare si imbunatatire calitate 
strazi de pamanat prin asfaltare, 
Comuna Mihail Kogalniceanu,  
Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Obiectiv nou de investitie 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

548.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 03  
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local . 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
3900 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare drum comunal, 
Sat. Lastuni Comuna Mihail 
Kogalniceanu,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Obiectiv nou de investitie 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

549.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 03  
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local . 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
2000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare Drumuri 
comunale care fac legatura cu 
DJ222C si 222K, Comuna 
Mahmudia,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

550.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 03  
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local . 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare si 
modernizare drumuri comunale (6,8 
km), Comuna Turcoaia,  Judet: 
Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Obiectiv nou avand SF existent 
strazile fiind grav afectate de 
eroziune 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

551.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
4825 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare drumuri 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 03  
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local. 

agricole de exploatatie, Comuna Baia  
Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Proiect eligibil, raportat dar nefiind 
selectat pentru finantare 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

552.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02/alin. 
03 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
300 mii lei pentru pietruire străzi 
+63,4 km în localitatea Mihăieşu de 
Câmpie, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  

Strãzile care fac legãtura cu 
drumurile judetene, nationale si 
drumurile expres; Strãzile care 
usureazã accesul populatiei la 
obiectivele importante din comunã 
cum ar fi: institutii publice, 
institutii de învãtãmânt, dispensar, 
bisericã, cimitir, complexe agro-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

zootehnice, obiective turistice, 
mânãstiri. 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

553.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02/alin. 
03 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
300 mii lei pentru reabilitare trotuare 
în localitatea Mihăieşu de Câmpie, 
Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 

Siguranţa traficului şi a cetăţenilor 
din localitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

554.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02/alin. 
03 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
300 mii lei pentru reabilitare trotuare 
în localitatea Nadeş, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lucrare care are drept scop 
reducerea numarului ridicat de 
accidente rutiere din zona, mai ales 
pentru satele situate pe DN 15 
(Ţigmandru si Nadeş). 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 526 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

555.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02/alin. 
03 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
8409 mii lei pentru modernizarea 
drumurilor de interes local, comuna 
Răstoliţa, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Important pentru locuitorii din 
zonă. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

556.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02/alin. 
03 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
475 mii lei pentru modernizarea 
drumurilor în localitatea Hodac, 
Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Demararea procedurilor de cerere 
de ofertă. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 528 -

suma de 222,3 mil lei 

557.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02/alin. 
03 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
391 mii lei pentru modernizarea 
străzilor din comuna Gh. Doja, 
Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

558.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
10.408 mii lei pentru modernizarea 
străzilor Sarii, Gării, Vânătorilor, 

Proiectul este depus la ADR Centru 
a fost declarat eligibil si se afla pe 
lista de rezerva. De asemenea a fost 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02/alin. 
03 

Dedradului şi Gurghiului  din 
municipiul Reghin, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

depus si la Consiliul Judetean 
Mures pentru a fi inclus in lista 
proiectelor finantate in cadrul 
Programului Reabilitare şi 
modernizare - 10.000 km drumuri 
de interes judeţean şi drumuri de 
interes local 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

559.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02/alin. 
03 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
23550 mii lei pentru modernizarea 
străzilor din localitatea Band, 
inclusiv satele aparţinătoare, Judeţul 
Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 

Localitate cu numar mare de etnici 
rromi. Drumuri in stare avansata de 
degradare. Prin crearea unei 
infrastructuri de drum se formează 
conditiile de eliminare a tensiunilor 
sociale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

560.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02/alin. 
03 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
3000 mii lei pentru reparaţii trotuare 
Filipişu Mare din localitatea Breaza, 
Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 

Lipsă fonduri proprii. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

561.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02/alin. 
03 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
150 mii lei pentru pietruire străzi şi 
uliţe în trei sate (Breaza, Filipişu 
Mare, Filipişu Mic) din comuna 
Breaza, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lipsă fonduri proprii. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

562.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02/alin. 
03 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru reabilitare străzi şi 
trotuare din comuna Coroisânmartin, 
Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lipsă fonduri proprii. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

563.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02/alin. 
03 

Se alocă suma de 6503 mii lei 
amenajare drum biciclete Corunca – 
Târgu Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

564.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02/alin. 
03 

Se alocă suma de 515 mii lei 
reabilitare străzi şi uliţe sate 
aparţinătoare comunei Cucerdea, 
Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lucrare promovată prin licitaţie 
publică aflată sub contract, 
întreruptă momentan din lipsă de 
fonduri. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

565.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Se alocă suma de 3907 mii lei 
reabilitare şi îmbrăcăminte uşoară 
pentru străzile din comuna Neaua, 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02/alin. 
03 

Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

566.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02/alin. 
03 

Se alocă suma de 7405 mii lei pentru 
modernizarea drumurilor forestiere, 
comuna Răstoliţa, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

567.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02/alin. 
03 

Se alocă suma de 1243 mii lei pentru 
reabilitare drum forestier Sebeş – 
Zaspad - Corlatele în localitatea 
Ruşii Munţi, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

568.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02/alin. 
03 

Se alocă suma de 1109 mii lei pentru 
modernizarea străzi comunale în 
localitatea Ruşii Munţi, Judeţul 
Mureş. 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

569.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51 Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.02 alin.03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
2000 mii lei pentru realizarea 
investitiei trotuare  sat Magureni, 
jud. Prahova 
Autori: 
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

570.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51 Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.02 alin.03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
1660 mii lei pentru reabilitare drum 
comunal 5 Telega-Melicesti,  
comuna Telega, jud. Prahova 
Autori:  
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

571.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51 Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.02 alin.03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
2100 mii lei pentru pietruire si 
asfaltare drumuri comunale 
comunale Floresti, jud. Prahova 
Autori:  
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

572.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  

Din suma prevazuta se aloca suma de 
310 mii lei pentru amenajare alei 
blocuri noi, blocuri vechi si camin de 

Continuarea investitiei 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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51 Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.02 alin.03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

nefamilisti, comuna Floresti, jud. 
Prahova 
Autori: 
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

573.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51 Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.02 alin.03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
180 mii lei pentru amenajare trotuare 
pentru circulatie pietonala Calinesti, 
Catina, Novacesti, comuna Floresti, 
jud. Prahova 
Autori:  
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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drumurilor de interes local Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

574.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51 Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.02 alin.03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
500 mii lei pentru asfaltare drumuri 
comunale, comuna Cocorastii Mislii, 
jud. Prahova 
Autori:  
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

575.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51 Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.02 alin.03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
1500 mii lei pentru reabilitare 
trotuare si executie trotuare noi, 
Baicoi, jud. Prahova 
Autori:  
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

576.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51 Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.02 alin.03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
2000 mii lei pentru executie asfaltare 
strazi, Baicoi, jud. Prahova 
Autori:  
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

577.   Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51, Titul VI, art. 02 alin.03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
950 mii lei pentru reabilitare pod 
peste raul Viseu,in cartierul Arsita , 
Viseu de Sus, jud. Maramures. 
Autori:  
Deputat PNL Pavel Horj  
Deputat PNL Vasile Berci  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv calamitat de inundatii, 
singara cale de acces pentru 
cartierul Arsita, obiectiv cu impact 
social 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

578.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51, Titul VI, art. 02 alin.03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
6326 mii lei pentru modernizare 
drum acces cartierul Valea 
Vinului+5km, Viseu de Sus,  jud. 
Maramures. 
Autori:  
Deputat PNL Pavel Horj  
Deputat PNL Vasile Berci  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv calamitat, drumul 
reprezinta singara cale de acces 
pentru un cartier, obiectiv cu 
impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

579.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă 500 mii 
lei pentru Modernizare reţea stradală  
comuna Bogdan Vodă, Jud 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Maramureş 
Autori:  
Deputat PNL Pavel Horj  
Deputat PNL Vasile Berci  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

în acest spaţiu. 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

580.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
541,183 mii lei  pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare şi lărgire 
carosabil str. Dunării tronson cuprins 
între str. Dorobanţi şi B-dul 
Comercial, municipiul Roşiori de 
Vede, jud. Teleorman 
 

Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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drumurilor de interes local 
 

Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară, 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
  
Grupurile Parlamentare ale PNL 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

581.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
410 mii lei pentru obiectivul 
Modernizare drum de interes local, 
com. Năsturelu, jud. Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară, 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 

Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
  
Grupurile Parlamentare ale PNL 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

582.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4.764,868 mii lei pentru obiectivul 
Modernizarea Infrastructurii de acces 
către exploataţiile agricole din com. 
Năsturelu, jud. Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,  
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 

Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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 Grupurile Parlamentare ale PNL consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

583.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
700 mii lei pentru modernizarea 
drumurilor de interes local din 
comuna Mircea Vodă, judeţul Brăila. 
 
Autori:  
deputat PNL Diana Tuşa, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

584.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
5000 mii lei pentru asfaltarea unor 
drumuri de interes local din comuna 
Siliştea, judeţul Brăila. 
 
Autori:  
deputat PNL Diana Tuşa, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Starea precară a drumurilor  
impune realizarea unor astfel de 
lucrări, pentru a nu fi pusă în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

585.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1660 mii lei pentru asfaltarea unor 
drumuri de interes local din comuna 
Gradiştea, judeţul Brăila. 
 
Autori:  
deputat PNL Diana Tuşa, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Starea precară a drumurilor  
impune realizarea unor astfel de 
lucrări, pentru a nu fi pusă în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

586.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
8 mii lei pentru lucrări de pietruire şi 
întreţinere a străzilor din comuna 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Tichileşti, judeţul Brăila. 
 
Autori:  
deputat PNL Diana Tuşa, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

 
 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

587.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, 
Art.02, alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, 

  Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   150 mii lei pentru întreţinerea şi 
modernizarea drumurilor de interes 
local  la nivelul comunei Puiesti, 
judeţul Buzău.    
 
Autori: senator PNL Cristinel Marian 
Bîgiu, deputat PNL Daniel Chiţoiu, 

Starea precară actuală pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice 
 
Surse de finanţare: Din bugetul 
prevăzut pe anul 2011 pentru 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
 

deputat PNL Mihai Aurel Donţu, 
deputat PNL Gheorghe Dragomir, 
deputat PNL Gheorghe - Eugen 
Nicolaescu, deputat PNL Ioan 
Ţintean, deputat PNL Horia-Dorin  
Uioreanu , deputat PNL George 
Adrian Scutaru şi deputat PNL Titi 
Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

 apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

588.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   1.531,586 mii lei pentru 
reabilitarea drumurilor de interes 
local din comuna Valea Salciei, 
judeţul Buzău.  
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 

Starea precară a drumurilor din 
comuna Valea Salciei îngreunează 
mult circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. De acest proiect  
urmează să beneficieze 800 de 
persoane.  
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 555 -

deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Regionale şi Turismului 
 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

589.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   1.500 mii lei pentru demararea 
lucrărilor pentru asfaltarea drumului 
orăşenesc (5km) din oraşul 
Pătârlagele, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară a drumului orăşenesc 
din Pătârlagele  îngreunează mult 
circulaţia automobilelor şi 
deplasarea celor 5000 localnici , 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice.  
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

590.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   7.000 mii lei pentru modernizare 
strazilor din  oraşul Pătârlagele, 
judeţul Buzău 
 
Autori: senator PNL Cristinel Marian 
Bîgiu, deputat PNL Daniel Chiţoiu, 
deputat PNL Mihai Aurel Donţu, 
deputat PNL Gheorghe Dragomir, 
deputat PNL Gheorghe - Eugen 
Nicolaescu, deputat PNL Ioan 
Ţintean, deputat PNL Horia-Dorin  
Uioreanu , deputat PNL George 
Adrian Scutaru şi deputat PNL Titi 
Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 
Sursa de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

591.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   1.000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare a drumului 
comunal DC Pănătău-Lacul Huanin, 
comuna Pănătău, judeţul Buzău 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară a drumului comunal 
DC Pănătău-Lacul Huanin  
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor şi deplasarea 
pietonilor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

592.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   10.000 mii lei pentru pietruire 
drumuri săteşti: Cotorca, Satul Nou, 
Cârligu Mare, Cârligu Mic, Caşota, 
Văcăreasca din cadrul comunei 
Glodeanu Siliştea, judeţul Buzău. 
 
Autori: senator PNL Cristinel Marian 
Bîgiu, deputat PNL Daniel Chiţoiu, 
deputat PNL Mihai Aurel Donţu, 
deputat PNL Gheorghe Dragomir, 
deputat PNL Gheorghe - Eugen 
Nicolaescu, deputat PNL Ioan 
Ţintean, deputat PNL Horia-Dorin  
Uioreanu , deputat PNL George 
Adrian Scutaru şi deputat PNL Titi 
Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Imbunatatirea conditiilor de trafic  
 
Sursa de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

593.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 

  Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  1.500 mii lei pentru pietruirea 
străzilor comunale şi asfaltarea celor 

Starea precară actuală a străzilor 
comunale  îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face aproape 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

mai circulate drumuri din comuna 
Breaza, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. Tocmai de aceea este 
necesară pietruirea străzilor 
comunale şi asfaltarea celor mai 
circulate drumuri din comună. De 
acest proiect urmează să 
beneficieze 3175 persoane. 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

594.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   1.000 mii lei pentru 
modernizarea drumului sătesc Ciudu 
(4 km), comuna Calvini, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 

 La momentul actual,  drumul 
sătesc din Ciudu, comuna Calvini, 
este aproape impracticabil, fapt 
care îngreunează circulaţia 
automobilelor şi pune în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. De aceea este necesară 
modernizarea acestui drum de care 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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drumurilor de interes local 
 

senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

vor beneficia în mod direct 250 
persoane.  
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

595.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

  Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   1.500 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare la drumurile 
din  satele Ghergheasa şi Sălcioara, 
măsura 322, comuna Ghergheasa, 
judeţul Buzău. 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 

Pentru siguranţa circulaţiei 
pietonilor şi automobilelor  pe 
drumurile  din cele două sate de 
asemenea, este necesară reabilitarea 
acestora. 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

596.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

  Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   1.204 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare  a tuturor 
străzilor comunale din comuna 
Rîmnicelu, judeţul Buzău. 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Starea precară actuală a străzilor 
comunale  îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. Tocmai de aceea este 
necesară reabilitarea străzilor 
comunale  din Rîmnicelu, judeţul 
Buzău. 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

597.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 03 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
200 mii lei pentru modernizarea 
străzi Visca, com. Vorţa, judeţul 
Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Cofinanţare fonduri europene. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

598.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 03 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
600 mii lei pentru pietruire DC 153 
Bacea – Băcişoara - Coaja, judeţul 
Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţii. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

599.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art 02, alin 03 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
4679 mii lei pentru realizare străzi în 
satele Teliucu Inferior şi Cinciş – 
Cerna, judeţul Hunedoara 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Este necesară realizarea investiţiei 
pentru buna desfăşurare a traficului 
din localităţi, precum şi pentru 
creşterea siguranţei cetăţenilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

600.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1025 mii lei pentru realizarea de 
drumuri de acces şi drumuri agricole 

Asigurarea cofinanţării pentru 
fondurile europene 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art.02/alin. 
03 

în comuna Ribiţa, judeţul Hunedoara 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

601.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art 02, alin 03 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
300 mii lei pentru lucrări de 
întreţinere şi reparaţii drumuri pe 
raza comunei Toteşti, judeţul 
Hunedoara 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 

Lucrare în curs de execuţie a cărei 
finalizare este necesară pentru 
evitarea degradării. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

602.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art.02/alin. 
03 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4280 mii lei pentru realizarea de 
drumuri de acces la exploataţiile 
agricole în comuna Romos, judeţul 
Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 

Fonduri europene pe Măsura 125a Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

603.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art.02/alin. 
03 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
6420 mii lei pentru amenajare 
drumuri forestiere, judeţul 
Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Fonduri europene pe Măsura 125b. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

604.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 03 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2200 mii lei pentru modernizare 
drum forestier Dobrişoara, judeţul 
Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Facilitarea accesului la obiectivele 
de interes pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

605.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 03 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
300 mii lei pentru modernizarea DC 
70 prin pietruire între DJ 706 şi satul 
Caraci, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţii. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

606.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 03 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1200 mii lei pentru modernizare 
drumuri interioare din cadrul 
comunei Tomeşti, judeţul 
Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Este necesară realizarea investiţiei 
pentru buna desfăşurare a traficului 
din localităţi, precum şi pentru 
creşterea siguranţei cetăţenilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

607.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1636 mii lei pentru modernizare 
drumuri interioare din cadrul 

Continuare obiectiv de investiţii. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 03 

comunei Tomeşti, judeţul 
Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

608.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 03 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
142 mii lei pentru modernizare 
drumuri, localitatea Zdrapţi, comuna 
Crişcior, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 

Obiectiv nou de investiţii. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

609.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru obiectivul „Reabilitare şi 
asfaltare drum comunal Măgurele – 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Jeica” com. Mărişelu, jud. Bistriţa-
Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

610.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 800 mii lei pentru 
obiectivul „Asfaltare DC 38 
Dumbrăviţa” com. Spermezeu, jud. 
Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 

Obiectiv în continuare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

611.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
 
 
Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 850 mii lei pentru 
obiectivul „Reabilitare şi asfaltare 
drumuri comunale Urmeniş – 
Şopteriu” com. Urmeniş, jud. 
Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 

Obiectiv în continuare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

612.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 500 mii lei pentru 
obiectivul „Amenajare trotuar în 
satul Domneşti”, com. Mărişelu, jud. 
Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv nou Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

613.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 400 mii lei pentru 
obiectivul „Reabilitare şi asfaltare 
drum comunal Visuia-Budeşti”, com. 
Miceştii de Câmpie, jud. Bistriţa-
Năsăud  
 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv în continuare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

614.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 400 mii lei pentru 
obiectivul „Pietruire drumuri 

Obiectiv în continuare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

comunale”, com. Miceştii de 
Câmpie, jud. Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

615.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 800 mii lei pentru 
obiectivul „Reabilitare drumuri 
comunale”, com. Tiha Bârgăului, 
jud. Bistriţa-Năsăud  
 
 
Deputat Ioan Ţintean 

Lucrare în derulare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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local clasate 
 

Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

616.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 400 mii lei pentru 
obiectivul „Pietruire străzi 
comunale”, com. Urmeniş, jud. 
Bistriţa-Năsăud  
 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 

Obiectiv nou de investiţie Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

617.  Anexa 3/15/02 
Ministerul dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin.03 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Asfaltarea drumurilor locale, 
localitatea Jibert, judeţul Braşov. 
 
Iniţiator, 
Deputat PNL Mihai Donţu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Nicolăescu Gheorghe-
Eugen 
Deputat PNL Ţintean Ioan 
Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând pericolul 
producerii de accidente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 580 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

618.  Anexa 3/15/02 
Ministerul dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin.03 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Asfaltarea drumurilor locale, 
localitatea Ungra, judeţul Braşov 
 
Iniţiator, 
Deputat PNL Mihai Donţu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Nicolăescu Gheorghe-
Eugen 
Deputat PNL Ţintean Ioan 
Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
 
 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând pericolul 
producerii de accidente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

619.  Anexa 3/15/02 
Ministerul dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin.03 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Asfaltarea drumurilor locale, 
localitatea Şoareş, judeţul Braşov 
 
Iniţiator, 
Deputat PNL Mihai Donţu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Nicolăescu Gheorghe-
Eugen 
Deputat PNL Ţintean Ioan 
Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
 
 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând pericolul 
producerii de accidente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

620.  Anexa 3/15/02 
Ministerul dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin.03 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Asfaltarea drumurilor locale, 
localitatea Cincu, judeţul Braşov 
 
Iniţiator, 
Deputat PNL Mihai Donţu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Nicolăescu Gheorghe-
Eugen 
Deputat PNL Ţintean Ioan 
Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
 
 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând pericolul 
producerii de accidente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

621.  Anexa 3/15/02 
Ministerul dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând pericolul 
producerii de accidente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Art. 02, alin.03 Asfaltarea drumurilor locale, 
localitatea Hoghiz, judeţul Braşov 
 
Iniţiator, 
Deputat PNL Mihai Donţu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Nicolăescu Gheorghe-
Eugen 
Deputat PNL Ţintean Ioan 
Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

622.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin.03 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Asfaltarea drumurilor locale, 
localitatea Homorod, judeţul Braşov 
 
Iniţiator, 
Deputat PNL Mihai Donţu,  

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând pericolul 
producerii de accidente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Nicolăescu Gheorghe-
Eugen 
Deputat PNL Ţintean Ioan 
Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

623.  Anexa 3/15/02 
Ministerul dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin.03 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Asfaltarea drumurilor locale, 
localitatea Racoş, judeţul Braşov 
 
Iniţiator, 
Deputat PNL Mihai Donţu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Nicolăescu Gheorghe-
Eugen 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând pericolul 
producerii de accidente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Deputat PNL Ţintean Ioan 
Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

624.  Anexa 3/15/02 
Ministerul dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin.03 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Asfaltarea drumurilor locale, 
localitatea Părău, judeţul Braşov 
 
Iniţiator, 
Deputat PNL Mihai Donţu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Nicolăescu Gheorghe-
Eugen 
Deputat PNL Ţintean Ioan 
Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
 
 
Grupurile parlamentare  ale  

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând pericolul 
producerii de accidente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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Partidului Naţional Liberal consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

625.  Anexa 3/15/02 
Ministerul dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin.03 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Asfaltarea drumurilor locale, 
localitatea Ticuşu, judeţul Braşov 
 
Iniţiator, 
Deputat PNL Mihai Donţu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Nicolăescu Gheorghe-
Eugen 
Deputat PNL Ţintean Ioan 
Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând pericolul 
producerii de accidente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

626.  Anexa 3/15/02 
Ministerul dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin.03 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Asfaltarea drumurilor locale, 
localitatea Augustin, judeţul Braşov 
 
Iniţiator, 
Deputat PNL Mihai Donţu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Nicolăescu Gheorghe-
Eugen 
Deputat PNL Ţintean Ioan 
Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând pericolul 
producerii de accidente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

627.  Anexa 3/15/02 
Ministerul dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin.03 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Asfaltarea drumurilor locale, 
localitatea Ormeniş, judeţul Braşov 
 
Iniţiator, 
Deputat PNL Mihai Donţu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Nicolăescu Gheorghe-
Eugen 
Deputat PNL Ţintean Ioan 
Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând pericolul 
producerii de accidente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

628.  Anexa 3/15/02 
Ministerul dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând pericolul 
producerii de accidente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Art. 02, alin.03 Asfaltarea drumurilor locale, 
localitatea Apaţa, judeţul Braşov 
 
Iniţiator, 
Deputat PNL Mihai Donţu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Nicolăescu Gheorghe-
Eugen 
Deputat PNL Ţintean Ioan 
Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
 
 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

629.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Pietruire drumuri 
comunale”, comuna Munteni, judetul 
Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia. Este 
necesară continuarea programului 
de pietruire a drumurilor de interes 
local. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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drumurilor de interes local deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

630.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare Strazi”, 
comuna Negrilesti, judetul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 

Starea actuala a drumurilor este 
foarte proasta, fapt ce ingreuneaza 
circulatia si pune in pericol 
siguranta participantilor la trafic. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

631.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
600 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare Drum 
Comunal D.C.83 (4 Km.)”, comuna 
Negrilesti, judetul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea actuala a drumurilor este 
foarte proasta, fapt ce ingreuneaza 
circulatia si pune in pericol 
siguranta participantilor la trafic. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 592 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

632.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Consolidare drum 
langa rapa Dolis”, Comuna Cuza 
Voda, judetul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Adoptarea amendamentului este 
foarte importanta, drumul avut in 
vedere este unul foarte important 
pentru comunitatea locala. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

633.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
150 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Trotuare”, comuna 
Negrilesti, judetul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lipsa trotuarelor ingreuneaza 
circulatia si pune in pericol viata 
pietonilor. Lucrările au fost 
începute şi neterminate din lipsă de 
fonduri. Este necesara finalizarea 
obiectivului de investitii.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

634.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
3.860 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare drum 
comunal DC 69”, comuna Nicoresti, 
judetul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia. Este 
necesară continuarea programului 
de reabilitare a drumurilor de 
interes local. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

635.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Asfaltare Drumuri =1,5 

Starea actuala a drumurilor este 
foarte proasta, fapt ce ingreuneaza 
circulatia si pune in pericol 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Km”, comuna Foltesti, judetul 
Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

siguranta participantilor la trafic. Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

636.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1299 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare drum 
comunal DC 75”, comuna Nicoresti, 
judetul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia. Este 
necesară reabilitarea acestuia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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drumurilor de interes local deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

637.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 
02/alin.03 

Se alocă suma de 4300 mii lei pentru 
obiectivul „Modernizare 
infrastructuri agrigole- drumuri acces 
si drumuri agricole de exploatatie”, 
comuna Munteni, judetul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 

Lucrările au fost începute şi 
neterminate din lipsă de fonduri. 
Este necesara finalizarea 
obiectivului de investitii. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
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PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

638.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Pietruire drumuri 
satesti=3,2 KM”, comuna Foltesti, 
judeţul Galati. 
 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia. Este 
necesară continuarea programului 
de pietruire a drumurilor de interes 
local. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

639.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Asfaltare Drumuri 1,5 
Km”, comuna Foltesti, judeţul 
Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia. Este 
necesară reabilitarea acestuia fiind 
impracticabil la momentul actual. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

640.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
6000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Imbunatatirea retelei de 
drumuri de interes local, prin 
asfaltare”, comuna Corod, judetul 
Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia. Este 
necesară reabilitarea acestuia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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PNL defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

641.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
80 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Asfaltare 20 Km 
Strazi”, comuna Liesti, judetul 
Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea actuala a drumurilor este 
foarte proasta, fapt ce ingreuneaza 
circulatia si pune in pericol 
siguranta participantilor la trafic. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

642.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
530 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Dalare santuri”, 
Comuna Cuza Voda, judetul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Adoptarea amendamentului este 
necesara pentru a efectua lucrarile 
de dalare a santurilor, in caz contrar 
fiind puse in pericol la fiecare 
ploaie mai insemnata cantitativ atat 
proprietatile localnicilor cat si 
circulatia pe drumurile publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

643.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
8000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare Drum 
Comunal DC 72”, comuna Nicoresti, 
judetul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea actuala a drumurilor este 
foarte proasta, fapt ce ingreuneaza 
circulatia si pune in pericol 
siguranta participantilor la trafic. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

644.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2000 mii lei pentru finanţarea 

Starea actuala a drumurilor este 
foarte proasta, fapt ce ingreuneaza 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

obiectivului „Modernizare Retea 
Stradala”, comuna Nicoresti, judetul 
Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

circulatia si pune in pericol 
siguranta participantilor la trafic. 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

645.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2715 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reparaţii drumuri 
comunale”, comuna Draguseni, 
judetul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 

Starea actuala a drumurilor este 
foarte proasta, fapt ce ingreuneaza 
circulatia si pune in pericol 
siguranta participantilor la trafic. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

646.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
3.825 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Modernizare-asfaltare 
drum comunal”, comuna Suhurlui,  
judetul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 

Starea actuala a drumurilor este 
foarte proasta, fapt ce ingreuneaza 
circulatia si pune in pericol 
siguranta participantilor la trafic. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

647.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
800 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare drumuri 
comunale”, comuna Suhurlui, judetul 
Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea actuala a drumurilor este 
foarte proasta, fapt ce ingreuneaza 
circulatia si pune in pericol 
siguranta participantilor la trafic. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

648.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2.133 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare Drumuri”, 
Comuna Costache Negri, judetul 
Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia. Este 
necesară reabilitarea acestuia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

649.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului  
 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1364 mii lei pentru reabilitare străzi 
în comuna Budureasa, jud. Bihor. 
 
 
 
Autor: Deputat PNL Nicolae Jolţa,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Suma este necesară pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
spaţiul rural.Pentru obiectivul 
menţionar există depus Studiu de 
fezabilitate. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

650.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului  
 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
162 mii lei  pentru reabilitare 
drumuri locale în comuna Roşia, jud. 
Bihor. 
 
 
Autor: Deputat PNL Nicolae Jolţa,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Suma este necesară pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
spaţiul rural. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

651.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru asflatare DC 240 
Derna-Sânmartin (pe o lungime de 

Învestiţie în derulare Starea precară 
a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia pe  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

1,4 km), jud. Bihor. 
 
 
 Autor: Deputat PNL Nicolae Jolţa,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

drumurile publice. Având în 
vedere acestea, este necesară 
asfaltarea acestora. 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

652.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului  
 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
580 mii lei pentru asfaltare drumuri 
locale în Municipiul Beiuş, jud. 
Bihor. 
 
 
Autor: Deputat PNL Nicolae Jolţa,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 

Învestiţie în derulare necesară 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 
trafic în municipiul Beiuş. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

653.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1.000 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Reabilitare DC 100, 
segment de 2 Km”- comuna 
Branişte, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 

Stare avansată de degradare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 611 -

Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

654.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1.000 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Continuare, 
modernizare  DC 38 Km 3-000-Km 
5-000” –comuna Ponoarele, jud 
Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 

Investiţia este începută, executat 3 
Km şi trebuie finalizată. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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PNL consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

655.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1.600 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Modernizare  DC 41 
Baia de Aramă-Gărdăneasa 5 Km 
P.T-Execuţie  Km 0-000   3-000”- 
comuna Ponoarele, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv nou care asigură legătura  
a peste  
1000 locuitori cu oraşul Baia de 
Aramă 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

656.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2.800 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Asfaltare  DC 65 
(Strehaia –Voloiac –Ruptura)” – 
comuna Voloiac, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Început în  2008 şi nefinalizat, 5 
Km rămaşi nefinalizaţi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

657.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
3.000 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Asfaltare  DC 68 ( 
Voloiac-Cotoroaia -6Km)” – comuna 
Voloiac, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Început în 2008 şi nefinalizat , 
construit poduri şi podeţe necesare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

658.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
450 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Modernizare drum  

Face legătura cu DC 65 Strehaia –
Voloiac, drum necorespunzător 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

sătesc Valea Bună cca.3,5 Km”-
comuna Voloiac, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

659.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Modernizare DC 72A-
1Km”- comuna Grozeşti, jud 
Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   

Continuarea lucrării, lucrarea a fost 
începută în anul 2008 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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drumurilor de interes local 
 

Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

660.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2.197 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Modernizare DC 78” - 
comuna Stângăceaua, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 

Continuare obiectiv de investiţii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

661.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2.198 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Modernizare  DC 74”- 
comuna Sângăceaua, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

662.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
9.000 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Modernizare  DC 54 
Şovarna-Runcşor-Dâlma aprobat 
prin  HG 577/97”–comuna Bala, jud 
Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv de investiţii nou cu impact  
social major pentru refacerea 
infrastructurii pentru satele Dâlma 
şi Runcşor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

663.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
11.568,545 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului Betonare drumuri 
comunale , comuna Şimian, jud 
Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv nou de investiţie cu 
impact social 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

664.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
218,255 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Gabioane pe DC 81 
Higiu (alunecare de teren)”- comuna 
Dumbrava, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv nou de investiţie Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

665.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
450 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Modernizare DC 53”-

Investiţie nouă Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

comuna Isverna, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

666.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Titlul VI  Transferuri între unităţi 
ale administraţie publice 
Grupa 51 
Art. 02, alin. 03 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500  mii lei pentru pietruire DC 37 
Hărpăşeşti – Pădureni, Comuna 
Popeşti, jud. Iaşi. 
  
 
 
Autor: deputat PNL Cristian 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor din cele 
două localităţi prin pietruirea 
drumurilor comunale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Adomniţei,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

667.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Titlul VI  Transferuri între unităţi 
ale administraţie publice 
Grupa 51 
Art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4 300 mii lei pentru modernizare prin 
asfaltare drumuri comunale, Comuna 
Răchiteni, jud. Iaşi. 
 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

668.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Titlul VI  Transferuri între unităţi 
ale administraţie publice 
Grupa 51 
Art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
3.202 mii lei pentru modernizare 
drum comunal Butea- Henţ- 
Humărie- Miclăuşeni, Comuna 
Butea, jud. Iaşi. 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

669.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Titlul VI  Transferuri între unităţi 
ale administraţie publice 
Grupa 51 
Art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
700 mii lei pentru pietruire drumuri 
comunale, Comuna Popeşti, jud. Iaşi. 
 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
trafic.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

670.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Titlul VI  Transferuri între unităţi 
ale administraţie publice 
Grupa 51 
Art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1.153 mii lei pentru modernizare 
străzi in Comuna Hălăuceşti, jud. 
Iaşi. 
 
 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 Suma solicitată este necesară 
pentru continuare obiectiv de 
investitie. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

671.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Titlul VI  Transferuri între unităţi 
ale administraţie publice 
Grupa 51 
Art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se alocă suma de 1.968  mii lei 
pentru modernizare drumuri 
comunale şi săteşti DC 82 B, DC 82 
C, DS 1079, DS 381, DS 195, 
Comuna Butea, jud. Iaşi. 
 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Susţinerea acestor investiţii este 
necesară pentru dezvoltarea 
infrastructurii în spaţiul rural. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

672.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  

Din suma prevazuta se aloca suma de 
5000 mii lei pentru finantarea 
obiectivului pietruire si asfaltare 

Continuare obiectiv de investitii. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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51, Titul VI, art. 02 alin.03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

strazi in interiorul localitatii 
Manastirea, jud. Calarasi. 
Autori: 
 Deputat PNL Dan Motreanu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

673.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51, Titul VI, art. 02 alin.03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
100 mii lei pentru finantarea 
obiectivului modernizare strazi, 
comuna Ulmu, jud. Calarasi. 
Autori: 
Deputat PNL Dan Motreanu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

674.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51, Titul VI, art. 02 alin.03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
6148 mii lei pentru finantarea 
obiectivului modernizare drum 
comunal Sarulesti, jud. Calarasi. 
Autori:  
Deputat PNL Dan Motreanu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

675.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Art. 02 alin.03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
400 mii lei pentru pietruirea 
drumului comunal Sangatin – Valea 
Sangatinului din comuna Apoldu de 
Jos, judetul Sibiu 
Autori:  
Deputat PNL Mircea Cazan 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Dontu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolaescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precara a drumurilor impune 
realizarea unor astfel de lucrari 
pentru a asigura conditii decente de 
trai pentru locuitorii din zona. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

676.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
250 mii lei pentru finantarea 
obiectivului trotuar in comuna 
Romanesti, jud. Botosani 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

677.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
300 mii lei pentru impietruire 
drumuri satesti in comuna 
Romanesti, jud. Botosani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investitii cu impact 
social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 632 -

suma de 222,3 mil lei 

678.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
350 mii lei pentru modernizare drum 
satesc Biserica Maghera, sat 
Maghera, comuna Varfu Campului, 
jud. Botosani 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

679.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
1000 mii lei pentru reabilitare prin 
impietruire drumuri satesti sat 

Continuare obiectiv de investitii. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Lupăria, comuna Prajeni, jud. 
Botosani 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

680.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
4146 mii lei pentru modernizare 
strazi zona I, oras Darabani, jud. 
Botosani 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 

Obiectiv nou de investitii cu impact 
social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

681.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
11445 mii lei pentru modernizare 
strazi zona II, oras Darabani, jud. 
Botosani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 

Obiectiv nou de investitii cu impact 
social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

682.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
5355 mii lei pentru modernizare 
strazi zona III, oras Darabani, jud. 
Botosani 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investitii cu impact 
social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

683.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
10330 mii lei pentru modernizare 
drumuri comunale prin asfaltare in 
localitatile Padureni, Sendriceni, 
Horlaceni (8.942 km.), jud. Botosani 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

684.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
2000 mii lei pentru modernizare 
infrastrucura de baza in comuna 
Stiubieni, jud. Botosani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

685.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
4801 mii lei pentru modernizare 
drum comunal 17 Ungureni-
Dangeni,jud. Botosani 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

686.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
1485 mii lei pentru impietruire 51 
km. drumuri locale si satesti in 

Continuare obiectiv de investitii. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

comuna Ungureni, jud. Botosani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

687.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
5020 mii lei pentru modernizare 
drum comunal DC18B (DN29-
DJ296B) Plopenii Mici-Mihai 
Viteazu,comuna Ungureni, jud. 
Botosani 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  

Obiectiv nou de investitii cu impact 
social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

688.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
4300 mii lei pentru modernizare 
drumuri de exploatatie DE 116+126, 
DE 286+332, DE 955 in comuna 
Cotusca, jud. Botosani 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

689.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
500 mii lei pentru impietruire 
drumuri locale comuna Santa Mare, 
jud. Botosani 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare investitii din 2010. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

690.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
4627 mii lei pentru reabilitare prin 
impietruire drumuri satesti in 
comuna Calarasi, jud. Botosani 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investitie cu 
impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

691.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
4896 mii lei pentru modernizare 
drumuri de acces pentru exploatatii 
agricole si preluarea traficului agricol 
de pe DN24C şi,DJ28H comuna 
Calarasi, jud. Botosani 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investitie cu 
impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

692.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
500 mii lei pentru modernizare 
drumuri de acces spre satele Floresti 
si Garbesti, comuna Todireni, jud. 
Botosani 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investitie cu 
impact social. Satele componente 
ale comunei Todireni nu au asigurat 
accesul la drumul judetean. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

693.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
15000 mii lei pentru modernizarea 
drumurilor comunale  DC26, 

Obiectiv nou de investitie cu 
impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

DC26A, 26B in comuna Durnesti, 
jud. Botosani 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

694.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
5000 mii lei pentru impietruirea 
drumurilor satesti in comuna 
Durnesti pe o lungime de 70 km, jud. 
Botosani 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 

Obiectiv nou de investitie cu 
impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

695.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
3623 mii lei pentru modernizare 
drumuri locale in comuna Mihai 
Eminescu, jud. Botosani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

696.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
1100 mii lei pentru modernizare 
drum comunal prin betonare in 
comuna Mihaileni, jud. Botosani 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

697.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
250 mii lei pentru Impietruire 
drumuri locale, comuna Copalau, 
jud. Botosani 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

698.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
1000 mii lei pentru impietruire 
drumuri comunale si satesti comuna 
Manoleasa, jud. Botosani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

699.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
11200 mii lei pentru modernizare 
drumuri sat Cotu, Sat Cerbu, sat 
Coplau, comuna Copalau, jud. 
Botosani 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

700.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
1002 mii lei pentru impietruire 
drumuri neasfaltate pe raza orasului 

Continuare obiectiv de investitii. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Saveni, jud. Botosani 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

701.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
10500 mii lei pentru modernizare 
DC66B Roma-Dimacheni, jud. 
Botosani 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

702.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
1300 mii lei pentru impietruire 
drumuri de pe raza comunei Varfu 
Campului, jud. Botosani 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 

Obiectiv nou de investitie cu 
impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

703.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  1.000 mii lei pentru 
finalizare asfaltare şi trotuare  în 
comuna Bucov, jud Prahova 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Adriana 
Săftoiu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL       

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

704.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  150 mii lei pentru trotuare 
pietonale DN 1B, DN 1D , comuna 
Albeşti Paleologu, jud Prahova 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Adriana 
Săftoiu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL       

Creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

705.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  2.400 mii lei finalizare 
trotuare, comuna Tomşani, jud 
Prahova 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Adriana 
Săftoiu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL       

Creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

706.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  6.000 mii lei pentru 
modernizare drumuri , comuna 
Tomşani, jud Prahova 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Adriana 
Săftoiu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL         
 
 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

707.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  4,000 mii lei pentru 
asfaltare străzi  laterale, comuna 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Gornet Cricov,  jud Prahova 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Adriana 
Săftoiu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL    
 
 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

708.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  800 mii lei pentru 
finalizare amenajare de drumuri 
comunale în comuna Boldur, jud 
Timiş. 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horia 
CRISTIAN, deputat PNL Eugen 
Nicolaescu, deputat PNL Daniel 

Pentru creşterea gradului de 
siguranţă al locuitorilor din zonă, 
continuarea investiţiei realizată în 
proporţie de 60% este imperiod 
necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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drumurilor de interes local Chiţoiu, deputat PNL Mihai Donţu, 
deputat PNL Gheorghe Dragomir, 
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

709.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  800 mii lei pentru 
finalizare amenajare de drumuri în 
comuna Libling, jud Timiş. 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horia 
CRISTIAN, deputat PNL Eugen 
Nicolaescu, deputat PNL Daniel 
Chiţoiu, deputat PNL Mihai Donţu, 
deputat PNL Gheorghe Dragomir, 
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ioan Ţintean 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

710.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 51, 
art. 02, alin. 03 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
300 mii lei pentru obiectivul 
„Pietruirea drumurilor comunale” din 
comuna Clejani, judeţul Giurgiu 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

711.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 51, 
art. 02, alin. 03 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 300 mii lei pentru 
obiectivul „Pietruirea drumurilor 
comunale” din comuna Gostinu, 
judeţul Giurgiu 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
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Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

712.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 51, 
art. 02, alin. 03 

Se propune alocarea sumei de 3700 
mii lei pentru judeţul Giurgiu, 
comuna Cosoba pentru finanţarea 
obiectivului „Modernizare DC 144 – 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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Cosoba – limită judeţ Dâmboviţa 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

713.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 51, 
art. 02, alin. 03 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 1200 mii lei 
pentru judeţul Giurgiu, comuna 
Găiseni pentru obiectivul 
„Modernizare DC 187 – sat 
Căscioarele  – A1” 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

714.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 51, 
art. 02, alin. 03 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 1200 mii lei 
pentru judeţul Giurgiu, comuna 
Găiseni pentru obiectivul 
„Modernizare DC 190 – comuna 
Găiseni – comuna Vânătorii Mici” 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

715.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 51, 
art. 02, alin. 03 

se propune alocarea sumei de 300 
mii lei pentru obiectivul „Pietruirea 
drumurilor comunale” din comuna 
Gogoşari, judeţul Giurgiu 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

716.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 51, 
art. 02, alin. 03 

se propune alocarea sumei de 800 
mii lei pentru judeţul Giurgiu, 
comuna Răsuceni pentru obiectivul 
„Modernizare DC 24 – sat Răsuceni  
– sat Carapancea”, comuna Răsuceni, 
judeţul Giurgiu 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
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Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

717.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

se propune alocarea sumei de 400 
mii lei pentru obiectivul „Pietruirea 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Turismului, capitolul 5001, gr. 51, 
art. 02, alin. 03 

drumurilor comunale” din comuna 
Putineiu, judeţul Giurgiu 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

718.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 51, 
art. 02, alin. 03 

Din suma prevăzută  se propune 
alocarea sumei de 300 mii lei pentru 
obiectivul „Pietruirea drumurilor 
comunale” din comuna Singureni, 
judeţul Giurgiu 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

719.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 51, 
art. 02, alin. 03 

Din suma prevăzută  se propune 
alocarea sumei de 300 mii lei pentru 
obiectivul „Pietruirea drumurilor 
comunale” din comuna Stoeneşti, 
judeţul Giurgiu 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

720.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 51, 
art. 02, alin. 03 

se propune alocarea sumei de 300 
mii lei pentru obiectivul „Pietruirea 
drumurilor comunale” din comuna 
Schitu, judeţul Giurgiu 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic 
Sursa de finanţare:  
 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
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PNL - Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

721.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 51, 
art. 02, alin. 03 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 300 mii lei pentru 
obiectivul „Pietruirea drumurilor 
comunale” din comuna Letca Nouă, 
judeţul Giurgiu 
 
 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
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Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
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722.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 51, 
art. 02, alin. 03 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 300 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Pietruirea 
drumurilor comunale” din comuna 
Vedea, judeţul Giurgiu 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

723.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 86, Caracal- Mărunţei, 
jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Horea Uioreanu, deputat PNL Titi 
Holban, deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

724.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 89 A, Malu Roşu - 
Bălăneşti, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Horea Uioreanu, deputat PNL Titi 
Holban, deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

725.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 92, Ipoteşti - Izvoarele, 
jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Horea Uioreanu, deputat PNL Titi 
Holban, deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

726.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 120A, Fărcaşele- 
Drăgăneşti Olt , jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Horea Uioreanu, deputat PNL Titi 
Holban, deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

727.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 122 A, DJ 642- Baraj 
Cilieni, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Horea Uioreanu, deputat PNL Titi 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Holban, deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

728.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 123 A, Giuvărăşti- 
baraj Giuvărăşti, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Horea Uioreanu, deputat PNL Titi 
Holban, deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

729.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 135, Urzica- Obîrşia 
Nouă, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Horea Uioreanu, deputat PNL Titi 
Holban, deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

730.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 150,  Caracal – 
Drăghiceni, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Horea Uioreanu, deputat PNL Titi 
Holban, deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

731.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 154 A, Blaj- Voineasa- 
Balş, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Horea Uioreanu, deputat PNL Titi 
Holban, deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

732.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

comunal DC 159, DN 65- Camping 
Scorniceşti, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Horea Uioreanu, deputat PNL Titi 
Holban, deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

733.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 165  Bărăşti (DJ 657 
B)- Mărunţei (DJ 657B), jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu, 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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drumurilor de interes local 
 

deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Horea Uioreanu, deputat PNL Titi 
Holban, deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

734.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 39 Alimăneşti - 
Izvoarele, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Horea Uioreanu, deputat PNL Titi 
Holban, deputat PNL Ioan Ţintean 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

735.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 12, Oltişoru - Bobiceşti, 
jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Horea Uioreanu, deputat PNL Titi 
Holban, deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

736.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 35 A, limita jud Dolj- 
Bucinişu, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Horea Uioreanu, deputat PNL Titi 
Holban, deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

737.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 74, Potcoava – 
Trufineşti, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Horea Uioreanu, deputat PNL Titi 
Holban, deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

738.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 76, Bariera CF- 
Potcoava- Baza de recepţie, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Horea Uioreanu, deputat PNL Titi 
Holban, deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

739.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

comunal DC 84 A, Cioroiu- Malu 
Roşie (Mărunţei), jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Horea Uioreanu, deputat PNL Titi 
Holban, deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

740.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 40, Ştefan cel Mare - 
Ianca, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu, 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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drumurilor de interes local 
 

deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Horea Uioreanu, deputat PNL Titi 
Holban, deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

741.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 129 A, Vişina- Cilieni, 
jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Horea Uioreanu, deputat PNL Titi 
Holban, deputat PNL Ioan Ţintean 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

742.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 161 A, Pîrşcoveni- 
Dobrun, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Horea Uioreanu, deputat PNL Titi 
Holban, deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

743.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 190, Bălăneşti- 
Izvoarele, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Horea Uioreanu, deputat PNL Titi 
Holban, deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

744.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 192, Mogoşeşti- 
Constantineşti, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Horea Uioreanu, deputat PNL Titi 
Holban, deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

745.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 149, Drăghiceni, jud 
Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Horea Uioreanu, deputat PNL Titi 
Holban, deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

746.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

comunal DC 151, Drăghiceni, jud 
Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Horea Uioreanu, deputat PNL Titi 
Holban, deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

747.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC, Gîrcov- Giuvărăşti, jud 
Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu, 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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drumurilor de interes local 
 

deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Horea Uioreanu, deputat PNL Titi 
Holban, deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

748.  Anexa 3/15/02 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 04 – Programul pentru 
construcţiile de locuinţe şi săli de 
sport 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
2.030 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Bloc locuinte sociale 
6ABC, 33 apt. – Ansamblul 304 
apartamente Ocna Mures - judeţul 
Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor,   
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 

Continuare obiectiv de investiţii. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivul poate fi finantat in 
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Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
         
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

cadrul programului Constructia 
de locuinte sociale conform 
Legii 114/2006. In anul 2011, 
pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
30,0 milioane lei.  
 

749.  Anexa 3/15/02 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 04 – Programul pentru 
construcţiile de locuinţe şi săli de 
sport 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construire Bloc 13 apt.- 
ANL, oraş Câmpeni - judeţul Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor,  
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
           
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv nou - necesitatea 
construirii de locuinte pentru tineri 
casatoriti 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Program 
construcţii locuinţe pentru tineri 
destinate închirierii”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

750.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 04 – Programul pentru 
construcţiile de locuinţe şi săli de 
sport 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Finalizare construcţie 
blocuri de locuit (construire 
balcoane), str. Hacman, zona Traian, 
municipiul Râmnicu Vâlcea judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Program 
construcţii locuinţe pentru tineri 
destinate închirierii”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

751.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 04 – Programul pentru 
construcţiile de locuinţe şi săli de 
sport 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 6000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Finalizare construcţie 
blocuri de locuit (construire 
balcoane), str. Nicolae Bălcescu, 
zona Traian, municipiul Râmnicu 
Vâlcea judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Program 
construcţii locuinţe pentru tineri 
destinate închirierii”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

752.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 04  
 
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construire sala de sport, 
Comuna Mahmudia,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Proiect aflat in faza de licitatie a 
constructiei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
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aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

753.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51 Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.02 alin.04 Programul pentru 
constructiile de locuinte si Sali de 
sport 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
260 mii lei pentru executie teren 
polivalent de sport si instalatie de 
nocturna, comuna Floresti, jud. 
Prahova 
Autori:  
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
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aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

754.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51 Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.02 alin.04 Programul pentru 
constructiile de locuinte si Sali de 
sport 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
2500 mii lei pentru executie Sala de 
sport comuna Filipestii de 
Padure,jud. Prahova 
Autori:  
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
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755.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa 51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 02/alin. 04 – Programul pentru 
construcţiile de locuinţe şi săli de 
sport 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1.500 mii lei pentru construcţia unei 
săli de sport în localitatea Berca, 
comuna Berca, judeţul Buzău. 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

-Inexistenţa unei săli de sport, deşi 
sunt foarte mulţi solicitanţi. 
-acesta urmează să asigure celor 
10.000 beneficiari locul potrivit 
pentru desfăşurarea unor activităţi 
de natură sportivă în echipă  (jocuri 
de sală), şi/sau  pentru 
antrenamentul individual etc. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
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principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

756.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa 51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 02/alin. 04 – Programul pentru 
construcţiile de locuinţe şi săli de 
sport 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1.161 mii lei pentru înfiinţarea unei 
săli de sport în comuna Rîmnicelu, 
judeţul Buzău. 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

-Inexistenţa unei săli de sport, deşi 
sunt foarte mulţi solicitanţi. 
-acesta urmează să asigure 
beneficiarilor  locul potrivit pentru 
desfăşurarea unor activităţi de 
natură sportivă în echipă  (jocuri de 
sală), şi/sau  pentru antrenamentul 
individual etc 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
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aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

757.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa 51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 02/alin. 04 – Programul pentru 
construcţiile de locuinţe şi săli de 
sport 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1.000 mii lei pentru reabilitarea 
Şcolii cu cls. I-VIII– construirea unei 
săli de sport  in satul Bîscenii de Sus 
comuna Calvini, judeţul Buzău. 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a celor 500 de elevi 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea.  
Se doreşte construirea unei 
biblioteci care să asigure elevilor 
accesul la bibliografia necesară 
pentru studiul şcolar. Totodată, 
pentru desfăşurarea activităţii 
şcolare sportive în condiţii optime 
şi de siguranţă, este necesară 
construirea unei săli de sport. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
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aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

758.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa 51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 02/alin. 04 – Programul pentru 
construcţiile de locuinţe şi săli de 
sport 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1.400 mii lei pentru construirea a 
două săli de sport: una pentru Şcoala 
cu cls. I-VIII din Satul Nou şi una 
pentru Şcoala cu cls. I-VIII din Satul 
Vechi- comuna Padina, judeţul 
Buzău. 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian 

Cele două săli de sport urmează a 
servi circa 800 de elevi încadraţi la 
instituţiile de învăţământ 
menţionate. Acestea sunt necesare 
pentru buna desfăşurare a activităţii 
şcolare la orele de sport,  pentru 
organizarea de concursuri şcolare, 
alte activităţi sportive precum şi 
pentru organizarea unor evenimente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

de altă natură. 
 
 

Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
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759.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa 51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 02/alin. 04 – Programul pentru 
construcţiile de locuinţe şi săli de 
sport 
 
 

Din suma prevăzută se aloca suma de  
21154,49 mii lei pentru construirea 
unui număr de 128 de locuinţe 
sociale în mun. Râmnicu Sărat, jud. 
Buzău,  destinate categoriilor de 
persoane al căror venit net lunar pe 
membru de familie se situează cu 
20% sub limita  minimă de venit şi 
altor categorii de persoane. 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Viitorii beneficiari ai locuinţelor 
sociale locuiesc în prezent în 
condiţii improprii care pun în 
pericol sănătatea fizică şi mentală a 
copiilor, (acolo unde este cazul).  
Proiectul este destinat persoanelor 
care nu îşi pot achiziţiona locuinţe, 
dat fiind venitul mic pe care acestea 
îl au. 
-În data de 14.11.2008 a fost 
depusă Cererea de Finanţare 
însoţită de Studiul de Fezabilitate, 
la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Locuinţelor pentru a fi 
inclus pentru finanţare în cadrul 
Bugetului de Stat. 
 
Surse de finanţare: 
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Constructia 
de locuinte sociale conform 
Legii 114/2006. In anul 2011, 
pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
30,0 milioane lei. 

760.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa 51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
5.288,63 mii lei pentru construirea 
unui număr de 32 de locuinţe sociale 
în mun. Râmnicu Sărat, jud. Buzău, 

Necesitatea de a oferi chiriaşilor 
evacuaţi sau care urmează a fi 
evacuaţi, un spaţiu în care să 
locuiască. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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publice 
Art. 02/alin. 04 – Programul pentru 
construcţiile de locuinţe şi săli de 
sport 
 
 

destinate chiriaşilor evacuaţi sau care 
urmează a fi evacuaţi din locuinţele 
retrocedate foştilor proprietari. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite PNL 

-În data de 14.11.2008 a fost 
depusă Cererea de Finanţare 
însoţită de Studiul de Fezabilitate, 
la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Locuinţelor pentru a fi 
inclus pentru finanţare în cadrul 
Bugetului de Stat. 
 
Surse de finanţare: 
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Constructia 
de locuinte sociale conform 
Legii 114/2006. In anul 2011, 
pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
30,0 milioane lei. 

761.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 04 – Programul pentru 
construcţiile de locuinţe şi săli de 
sport 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
3.500 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Sală de sport în satul 
Voloiac” – comuna Voloiac, jud 
Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   

Dorinţa de a face sport. Rezultate 
foarte bune obţinute la nivel  
naţional. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
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762.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 04 – Programul pentru 
construcţiile de locuinţe şi săli de 
sport 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Construire Bază 
sportivă multifuncţională aprobat 
prin (OG 7/06)- comuna Bala, jud 
Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv nou de investiţii cu impact 
social necesar pentru dezvoltarea şi 
declararea zonei ca staţiune 
balneară de inters local 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

763.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 04 – Programul pentru 
construcţiile de locuinţe şi săli de 
sport 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
400 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Construire Sală de 
sport -documentaţie depusă la 
Compania Naţională de Investiţii”- 
comuna Bala, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 

Obiectiv nou de investiţii cu impact 
social necesar pentru dezvoltarea şi 
declararea zonei ca staţiune 
balneară de interes local 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

764.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
1500 mii lei pentru reabilitare bloc in 

Obiectiv nou de investitie cu 
impact social. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.04 Programul pentru 
constructiile de locuinte si Sali de 
sport 

vederea alocarii de locuinte tinerilor 
casatoriti in comuna Mihaileni, jud. 
Botosani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare 

765.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
901 mii lei pentru construire baza 
sportiva in localitatea 

Obiectiv nou de investitie cu 
impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
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unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.04 Programul pentru 
constructiile de locuinte si Sali de 
sport 

Ipotesti,com.Mihai Eminescu  
jud.Botosani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

766.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
740 mii lei pentru construire sala de 
sport in comuna Mihai Eminescu, 

Obiectiv nou de investitie cu 
impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 716 -

unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.04 Programul pentru 
constructiile de locuinte si Sali de 
sport 

jud.Botosani 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
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- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

767.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 05 – Finanţarea 
elaborării şi/sau actualizării 
planurilor urbanistice generale şi a 
regulamentelor locale de urbanism 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
225 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Planul urbanistic 
general, Regulamentul de urbanism 
si Strategia de dezvoltare spatiala a 
orasului Ocna Mures, judeţul Alba.  
 
 Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
 deputat PNL Călin Potor,    
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Reactualizare. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Suma prevăzuta pentru anul 
2011 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 14 milioane lei 
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şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

768.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 05 – Finanţarea 
elaborării şi/sau actualizării 
planurilor urbanistice generale şi a 
regulamentelor locale de urbanism 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1.360 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Sistemul informational 
specific domeniului imobiliar- 
edilitar si de constituire a bancii de 
date urbane pentru orasul Ocna 
Mures, judeţul Alba.  
 
 Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
 deputat PNL Călin Potor, 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
         
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

În curs de derulare. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Suma prevăzuta pentru anul 
2011 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 14 milioane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
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către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

769.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului  
- Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin 
05 – Finanţarea elaborării şi/sau 
actualizării planurilor urbanistice 
generale şi a regulamentelor locale 
de urbanism 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
5,220 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Adaptarea la nevoile 
actuale ;i viitoare a strategiei de 
dezvoltare a comunei Drăganu, jud. 
Argeş 
 
 
Autori: deputat PNL  Andrei Gerea, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Eugen 
Nicolăescu 
 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Cofinanţare fonduri europene – 2%, 
obiect nou de investiţie 
Programul operaţional Dezvoltarea 
Capacităţii Administrative 2007-
2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Suma prevăzuta pentru anul 
2011 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 14 milioane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 720 -

credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

770.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 05  
 
Finantarea elaborarii si/sau 
actualizarii planurilor urbanistice 
generale si a regulamentelor locale 
de urbanism 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
650 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Actualizare PUG, 
Comuna Casimcea,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Suma prevăzuta pentru anul 
2011 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 14 milioane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
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autorităţilor publice locale. 

771.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 05  – Finanţarea 
elaborării şi/sau actualizării 
planurilor urbanistice generale şi a 
regulamentelor locale de urbanism 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
8 mii lei pentru actualizarea planului 
urbanistic general al comunei 
Tichileşti, judeţul Brăila. 
 
Autori:  
deputat PNL Diana Tuşa, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Suma prevăzuta pentru anul 
2011 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 14 milioane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
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autorităţilor publice locale. 

772.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 05 – Finanţarea 
elaborării şi/sau reactualizării 
planuriloe urbanistice generale şi a 
regulamentelor locale de urbanism 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
150 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Studii fezabilitate. 
Proiecte infrastructură apă-canal-
asfalt –comuna Căzăneşti, jud 
Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de  investiţii Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Suma prevăzuta pentru anul 
2011 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 14 milioane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
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autorităţilor publice locale. 

773.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51, Titul VI, art. 02 alin.05 
Finantarea elaborarii si/sau 
actualizarii planurilor urbanistice 
generale si a regulamentelor locale 
de urbanism 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
35 mii lei pentru finantarea „Plan 
Urbanistic Zonal +RLU”, comuna 
Ulmu, jud. Calarasi. 
Autori: 
Deputat PNL Dan Motreanu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Suma prevăzuta pentru anul 
2011 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 14 milioane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
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autorităţilor publice locale. 

774.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.05 Finantarea 
elaborarrii si/sau actualizarii 
planurilor urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de urbanism 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
60 mii lei pentru reactualizarea Plan 
Urbanistic General si RLU al 
Comunei Todireni, jud. Botosani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuarea obiectivului de 
investitii: din 120000 total proiect 
s-au efectuat plati in valoare de 
60000. Inceput in anul 2010, 
proiectul constituie o prioritate 
pentru comuna Todireni, avand in 
vedere necesitatea finalizarii in anul 
2011. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Suma prevăzuta pentru anul 
2011 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 14 milioane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
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autorităţilor publice locale. 

775.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.05 Finantarea 
elaborarrii si/sau actualizarii 
planurilor urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de urbanism 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
250 mii lei pentru reactualizarea Plan 
Urbanistic General al Comunei Santa 
Mare, jud. Botosani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Suma prevăzuta pentru anul 
2011 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 14 milioane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
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autorităţilor publice locale. 

776.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.05 Finantarea 
elaborarrii si/sau actualizarii 
planurilor urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de urbanism 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
45 mii lei pentru finantarea Planului 
Urbanistic General al Comunei 
Varfu Campului, jud. Botosani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Suma prevăzuta pentru anul 
2011 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 14 milioane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
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autorităţilor publice locale. 

777.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.05 Finantarea 
elaborarrii si/sau actualizarii 
planurilor urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de urbanism 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
100 mii lei pentru reactualizare Plan 
Urbanistic General al Comunei 
Stiubieni, jud. Botosani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investitii 
incepute in anul 2009 si stagnata 
din lipsa fondurilor.  PUG-ul la 
momentul actual fiind expirat UAT 
fiind in imposibilitatea de a mai 
emite autorizatii de constructie. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Suma prevăzuta pentru anul 
2011 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 14 milioane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
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autorităţilor publice locale. 

778.  Anexa 3/15/02 
Ministerul dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 19 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
3000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Realizare sistem canalizare, comuna 
Comana, judeţul Braşov 
 
Iniţiator, 
Deputat PNL Mihai Donţu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Nicolăescu Gheorghe-
Eugen 
Deputat PNL Ţintean Ioan 
Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
 
 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

Investiţia este necesară pentru ca 
locuitorii comunei Comana să poată 
beneficia de condiţiile unui trai 
civilizat. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

779.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a satelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
5830 mii lei pentru infiintare retea de 
apa, alimentare cu apa comuna 
Pietrari, jud. Dambovita 
Autori:  
Deputat PNL Gabriel Plaiasu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
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aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

780.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 5 mii lei pentru 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 20 

reabilitare alimentare cu apă, 
Municipiul Feteşti, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

bune este absolut necesară 
reabilitarea şi extinderea reţelei de 
alimentare cu apă. 
 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

781.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 20 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 500 mii lei pentru 
modernizare sistem de alimentare cu 
apă în comuna Făcaeni, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune este absolut necesară 
reabilitarea şi extinderea reţelei de 
alimentare cu apă. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

782.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 20 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 500 mii lei pentru 
reabilitare si modernizare alimentare 
cu apă, în Municipiul Tandărei, 
judeţul Ialomiţa. 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune este absolut necesară 
reabilitarea şi extinderea reţelei de 
alimentare cu apă. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

 repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

783.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 20 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 4200 mii lei 
pentru sistem de alimentare cu apa în 
sat Lacusteni, Platonesti, judeţul 
Ialomiţa 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune este absolut necesară 
reabilitarea şi extinderea reţelei de 
alimentare cu apă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

784.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 20 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 4200 mii lei 
pentru sistem de alimentare cu apa în 
Platonesti, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune este absolut necesară 
reabilitarea şi extinderea reţelei de 
alimentare cu apă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

785.  Anexa 3/15/02  
art. 02/ alin.20 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4.456,641 mii lei pentru finaţarea 
obiectivului:  
Alimentare cu apă a localităţilor 
Calbor şi Boholţ, comuna Beclean, 
judeţul Braşov 
 
Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Chiţoiu Daniel 
Deputat Donţu Mihai-Aurel 
Deputat Dragomir Gheorghe 
Deputat Holban Titi 
Deputat Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Deputat Deputat Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
 
Grupurile parlamentare ale Partidului 
Naţional Liberal 

Investiţie strict necesară pentru că 
aceste localităţi nu beneficiază de o 
reţea de apă potabilă. 
Pentru aceasta nouă investiţie există 
deja Studiu de fezabilitate şi Proiect 
tehnic. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

786.  Anexa 3/15/02  
art. 02/ alin.20 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
1.300 mii lei pentru finaţarea 
obiectivului:  
Alimentare cu apă a comunei 
Drăguş, judeţul Braşov 
 
Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Chiţoiu Daniel 
Deputat Donţu Mihai-Aurel 
Deputat Dragomir Gheorghe 

Investiţie strict necesară pentru că 
această localitate nu beneficiază de 
o reţea de apă potabilă. 
Pentru această nouă investiţie există 
deja Studiu de fezabilitate şi Proiect 
tehnic. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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Deputat Holban Titi 
Deputat Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Deputat Deputat Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
 
Grupurile parlamentare ale Partidului 
Naţional Liberal 

şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

787.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 20  

Din suma prevăzută se alocă suma de  
3000 mii lei pentru reabilitarea şi 
extindere reţea de alimentare cu apă, 
comuna Chiojdeni, jud. Vrancea. 
 
Iniţiatori: deputat PNL Nini 
Săpunaru, deputat PNL Chiţoiu 
Daniel, deputat PNL Nicolaescu 
Eugen, deputat PNL Dontu Mihai, 
deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ţintean Ioan, deputat PNL 
Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune este absolut necesară 
reabilitarea şi extinderea reţelei de 
alimentare cu apă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

788.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 20  

Din suma prevăzută se alocă suma de  
40 mii lei pentru reabilitarea şi 
extindere reţea de alimentare cu apă, 
comuna Jitia, jud. Vrancea. 
 
Iniţiatori: deputat PNL Nini 
Săpunaru, deputat PNL Chiţoiu 
Daniel, deputat PNL Nicolaescu 
Eugen, deputat PNL Dontu Mihai, 
deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ţintean Ioan, deputat PNL 
Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune este absolut necesară 
reabilitarea şi extinderea reţelei de 
alimentare cu apă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
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PNL investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 170,6 mil lei 

789.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 5825,306  mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Alimentare cu 
apa a localitatilor Helegiu, 
Dragugesti, Deleni si Bratila, com. 
Helegiu, jud. Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

790.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 6386 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Proiectul „ Alimentarea 
cu apa a localitatilor” Sat Fintinele, 
Hemeius, Lilieci, Comuna Hemeius, 
judetul Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
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Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

791.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 728679,15 mii lei pentru 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

finanţarea obiectivului Extindere 
retea distributie alimentare cu apa  
loc.Itesti in loc.Dumbrava com.Itesti, 
jud.Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

792.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1253,696  mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Proiectul 
"Alimentare cu apa a localitatilor", 
Veche, sat.Letea Veche, com.Letea, 
Jud Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

793.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 789 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Alimentare cu apa a 
localitatilor apartinatoare comunei 
Livezi, Com Livezi, jud Bacau 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 750 -

Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

794.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Alimentare cu apa in 
Oncesti, Dealu Perjului, Com 
Oncesti. Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

795.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  5000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Alimentare cu apa 
satele :  Pirjol, Tărîţa,  Campeni, 
Pustiana, Băseşti, Băhnăşeni 
Comuna Parjol Jud Bacau  
 
 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

796.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  3589 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Alimentare cu apă sat 
Racaciuni, com. Racaciuni, jud. 
Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

797.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  3307,61 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Alimentare cu apa 
comuna Rosiori, Sat Rosiori Jud 
Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

798.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  350 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Suplimentare debit apa 
cu put forat in Sascut-sat Com Sascut 
Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

799.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  350 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  alimentare cu apa 
Contesti Com Sascut Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
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Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 170,6 mil lei 

800.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  1073 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Proiectul "Alimentare 
cu apa a localitatilor"- com.Sascut , 
Sat Contesti Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

801.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  5120 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Proiectul "Alimentare 
cu apa a localitatilor" – com.Sascut, 
sat Pancesti Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
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Camera Deputatilor si Senat aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

802.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  1935 mii lei pentru finanţarea 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

obiectivului  Proiectul "Alimentare 
cu apa a localitatilor" – com.Sascut , 
sat Valea Nacului Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 764 -

comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

803.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 700.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Alimentare apa 
potabila,” în comuna Apateu , judeţul 
Arad 
 
Autori Deputati PNL: 
Mihaita Calimente 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

804.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 900.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Alimentare apa 
potabila,” în comuna Sepreus , 
judeţul Arad 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

 
Autori Deputati PNL: 
Mihaita Calimente 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

 repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

805.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 800.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Alimentare apa 
potabila,” în comuna Cernei , judeţul 
Arad 
  
Autori Deputati PNL: 
Mihaita Calimente 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 768 -

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

806.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 800.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Alimentare apa 
potabila,” în comuna Seleus, judeţul 
Arad 
 
Autori Deputati PNL: 
Mihaita Calimente 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

807.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 600.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Alimentare apa 
potabila,” în comuna Zerind, judeţul 
Arad 
 
Autori Deputati PNL: 
Mihaita Calimente 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

808.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  10.500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Introducere reţea de 
alimentare cu apă în comuna Ioneşti, 
judeţul Vâlcea. 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

809.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice Art. 02/alin. 
20 – Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 8000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Introducere apă şi 
canalizare în comuna  Măciuca, 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv de investiţii nou Sumele 
sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

810.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice Art. 02/alin. 
20 – Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de100 mii  lei pentru finanţarea 
obiectivului Extindere apă 
canalizare, com. Diculeşti judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 

Obiectiv de investiţii nou Sumele 
sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
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Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 170,6 mil lei 

811.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice Art. 02/alin. 
20 – Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Extindere apă canalizare 
în satele Berbeşti şi Olteni, com. 
Laloşu judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv de investiţii nou Sumele 
sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

812.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice Art. 02/alin. 
20 – Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4800 mii  lei pentru finanţarea 
obiectivului Alimentare apă şi 
canalizare, com. Mitrofani judeţul 
Vâlcea judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 

Obiectiv nou de investiţii Sumele 
sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
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Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

813.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1439 mii lei pentru finanţarea 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Anexa 3/15/02, Titlu VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice 
Art. 02, Alin 20  
 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

obiectivului Construire Retea 
Alimentare cu apa in sistem 
centralizat, Sat. Corugea, Comuna 
Casimcea,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

mentionat 
 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

814.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă 700 mii 
lei pentru execuţie lucrări pentru 
obiectivul de 
investiţii alimentare cu apă pota-bilă 
Bogdan Vodă, Jud Maramureş 
Autori:  
Deputat PNL Pavel Horj  
Deputat PNL Vasile Berci  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

815.  Anexa nr. 3/ 15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor. 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
770 mii lei pentru extindere reţea 
alimentare cu apă din comuna 
Chiscani, judeţul Brăila. 
 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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 Autori:  
deputat PNL Diana Tuşa, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

 repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

816.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor. 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
3000 mii lei pentru realizare sistem 
de alimentare cu apă în satul Spiru 
Haret, comuna Berteştii de Jos, 
judeţul Brăila. 
 
Autori:  
deputat PNL Diana Tuşa, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

817.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor. 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1400 mii lei pentru realizare sistem 
de alimentare cu apă în comuna 
Scorţaru Nou, judeţul Brăila. 
 
Autori:  
deputat PNL Diana Tuşa, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

818.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor. 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
70 mii lei pentru realizare sistem 
alimentare cu apă în satul Albina, 
comuna Tichileşti, judeţul Brăila. 
 
Autori:  
deputat PNL Diana Tuşa, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

819.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor. 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
250 mii lei pentru următoarul 
obiectiv de investiţii: 
- Finalizare lucrare alimentare cu 
apă, comuna Benesat, judeţul Sălaj. 
 
Autori:  
deputat PNL Mirel Taloş, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 

Această sursă este necesară pentru 
finalizarea obiectivului de investiţii.
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

820.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa 51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   6.000 mii lei pentru obiectivul : 
Retea alimentare apa potabila în 
satele Cotorca, Satul Nou, Carligu 
Mic, Cârligu Mare, Caşota, Corbu, 
Văcăreasca, din Comuna Glodeanu 
Siliştea,  judeţul Buzău 
 
Autori: senator PNL Cristinel Marian 
Bîgiu, deputat PNL Daniel Chiţoiu, 
deputat PNL Mihai Aurel Donţu, 
deputat PNL Gheorghe Dragomir, 
deputat PNL Gheorghe - Eugen 
Nicolaescu, deputat PNL Ioan 
Ţintean, deputat PNL Horia-Dorin  
Uioreanu , deputat PNL George 
Adrian Scutaru şi deputat PNL Titi 
Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
Sursa de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

821.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa 51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
40 mii lei pentru obiectivul : Retea 
alimentare apa potabila Comuna 
Stâlpu,  judeţul Buzău 
 
Autori: senator PNL Cristinel Marian 
Bîgiu, deputat PNL Daniel Chiţoiu, 
deputat PNL Mihai Aurel Donţu, 
deputat PNL Gheorghe Dragomir, 
deputat PNL Gheorghe - Eugen 
Nicolaescu, deputat PNL Ioan 
Ţintean, deputat PNL Horia-Dorin  
Uioreanu , deputat PNL George 
Adrian Scutaru şi deputat PNL Titi 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
Sursa de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
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Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 170,6 mil lei 

822.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa 51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.300 mii lei pentru finalizarea 
reţelei de alimentare cu apă în sistem 
centralizat în satele Moşeşti şi 
Robeasca- comuna Robeasca,judeţul 
Buzău. 
 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 1300 gospodării 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate.  
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

823.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa 51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 100 mii lei pentru reabilitarea 
sursei de apă în localitatea Unguriu, 
comuna Unguriu, judeţul Buzău. 
 
  
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
reabilitarea sursei de apă care să 
asigure celor 2850 gospodării 
cantitatea necesară de apă, lipsită 
de impurităţi care să nu mai pună  
în pericol sănătatea localnicilor. 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
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aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

824.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de lucrărilor de extindere a 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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– Grupa 51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

sistemului de alimentare cu apă în 
satele Tisău şi Strezeni, comuna 
Tisău, judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 2300 gospodării 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

825.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa 51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 400 mii lei pentru alimentarea cu 
apă în satul Fântânele, comuna 
Mărgăriteşti,  judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 700 gospodării 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

826.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa 51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de  introducere a sistemului 
de alimentare cu apă în satele Valea 
Cătinei şi Slobozia- comuna Cătina, 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 
 

judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 927  gospodării 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

827.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa 51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de extindere a sistemului 
de alimentare cu apă în satul 
Poeniţele, comuna Chiojdu, judeţul 
Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 465 gospodării 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate.  
- Studiu de fezabilitate-august 2007 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

828.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa 51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de  reabilitare a sistemului 
de alimentare cu apă în satele 
Nenciuleşti, Dobrileşti, Manoileşti şi 
Izvorul Dulce- comuna Merei, 
judeţul Buzău. 
 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
reabilitarea  sistemului de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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 Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 2500 gospodării 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

829.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa 51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.500 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de  introducere a sistemului 
de alimentare cu apă în satul Buda-
Toropoleşti, comuna Buda, judeţul 
Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 1322 gospodării 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. Totodată, este 
necesară şi introducerea sistemului 
de canalizare pentru a asigura 
localnicilor condiţii de viaţă  
civilizate. 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

830.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa 51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.400 mii lei pentru reabilitarea 
reţelei de apă în satul Fântânele, 
comuna Năeni, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
reabilitarea reţelei de apă  potabilă 
care să asigure celor 500  
gospodării cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

831.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa 51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 
 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.500 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de alimentare cu apă în 
Satul Nou, comuna Padina (20km), 
judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 2000 gospodării 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 806 -

vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

832.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa 51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 600 mii lei pentru construirea 
sistemului de alimentare cu apă în 
satele Ghergheasa şi Sălcioara- 
comuna Ghergheasa, judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor gospodăriilor 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
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PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 170,6 mil lei 

833.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa 51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 3.500 mii lei  pentru extinderea 
sistemului de alimentare cu apă în 
satele Sălcioara şi Ghergheasa, 
comuna Ghergheasa, judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor gospodăriilor 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

834.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa 51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de alimentare cu apă a 
satului Ciuta , comuna Măgura, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor gospodăriilor 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
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aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

835.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4.300 mii  lei pentru demararea 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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– Grupa 51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

lucrărilor  pentru alimentarea cu apă 
în comuna Amaru, valoarea totală a 
proiectului fiind de 24.000 mii lei- 
judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor gospodăriilor (2773) 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

836.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa 51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 500 mii lei pentru finalizarea 
reţelei de alimentare cu apă în 
comuna Valea Rîmnicului, judeţul 
Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor celor 5786 
gospodării cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

837.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa 51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 

 Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2.000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de alimentare cu apă în 
comuna Săhăteni, judeţul Buzău. 
 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor celor 1900  
gospodării cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. 
 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

838.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa 51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.664,899 mii lei pentru 
introducerea sistemului de alimentare 
cu apă în comuna Topliceni, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  . 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

839.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa 51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 750 mii lei pentru extinderea 
alimentării cu apă în comuna Puieşti, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 
 

alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

840.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa 51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.161 mii lei pentru un proiect de 
aducţiune a apei în satul Ştiubeiu, 
comuna Rîmnicelu, judeţul Buzău. 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite PNL 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

841.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa 51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 800 mii  lei pentru finalizarea 
lucrărilor de alimentare cu apă în 
comuna Vîlcelele, judeţul Buzău. 
Proiectul este în derulare (70% 
realizat). 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 2000  gospodării 
cantitatea necesară de apă la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 
 

standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

842.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa 51 , Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   1.000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de introducere a  reţelei de 
alimentare cu apă în satele Cîrligu 
Mic, Cîrligu Mare, Văcăreasa, 
Casota şi Corbu- comuna Glodeanu 
Siliştea, judeţul Buzău. 
 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 1600 gospodării 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate.  
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

843.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 20 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
400 mii lei pentru alimentare cu apă 
şi canalizare în localitatea Brănişca, 
judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 

Cofinanţare proiect. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
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Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 170,6 mil lei 

844.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 20 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4780 mii lei pentru alimentare cu apă 
în satele din comuna Şoimuş, judeţul 
Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Creşterea gradului de confort al 
locuitorilor din localitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

845.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 20 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
600 mii lei pentru alimentare cu apă 
în satul Mânerău, comuna Peştişu 
Mic, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Creşterea gradului de confort al 
locuitorilor din localitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
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aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

846.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
200 mii lei pentru amenajarea de 

Creşterea gradului de confort al 
locuitorilor din localitate.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 20 

trotuare şi rigole de scurgere ape 
pluviale în comuna Băcia, judeţul 
Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

847.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 20  

Din suma prevăzută se alocă suma de  
722 mii lei pentru reabilitarea sursei 
lac Cinciş pentru alimentare cu apă 
brută a staţiei de tratare a apei Cinciş 
– Cerna, judeţul Hunedoara, judeţul 
Hunedoara 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Creşterea gradului de confort al 
locuitorilor din localitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

848.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 20 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
373 mii lei pentru alimentare cu apă 
în sistem centralizat şi reţea de 
canalizare în  localitătatea  Vadei, 
judeţul Hunedoara. 

Cofinanţare fonduri mediu ordin 
1450/2010 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 831 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

849.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 20 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
19504 mii lei pentru reţea de 
canalizare, comuna Şoimuş, judeţul 
Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Creşterea gradului de confort al 
locuitorilor din localitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

850.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 20 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
3583 mii lei pentru alimentare cu apă 
şi canalizare Teliucu Superior; 
canalizare str. Zorilor, Teliucul 
Inferior, judeţul Hunedoara 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 

Creşterea gradului de confort al 
locuitorilor din localitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

851.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 20 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
409 mii lei pentru branşamente apă 
potabilă în localitatea Teliucul 
Inferior, judeţul Hunedoara 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţii; 
evitarea degradării lucrării şi 
asigurarea unor condiţii decente de 
trai pentru locuitorii din zonă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

852.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 20 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2028 mii lei pentru canalizare 
menajeră în localitatea Certeju de 
Sus, judeţul Hunedoara 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 

Continuare obiectiv de investiţii a 
cărui finalizare este importantă 
pentru evitarea degradării lucrării, 
precum şi pentru asigurarea unor 
condiţii de trai decente pentru 
locuitorii din zonă. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

853.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 20 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
840 mii lei pentru alimentare cu apă 
în localitatea Nojag, comuna Certeju 
de Sus, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Creşterea gradului de confort al 
locuitorilor din localitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

854.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 20 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
770 mii lei pentru alimentare cu apă 
în localitatea Vărmaga, comuna 
Certeju de Sus, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 

Creşterea gradului de confort al 
locuitorilor din localitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
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Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 170,6 mil lei 

855.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 20 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
646 mii lei pentru alimentare cu apă 
în localitatea Săcărâmb, comuna 
Certeju de Sus, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Cofinanţare fonduri europene. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 841 -

Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

856.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 20 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
600 mii lei pentru RK şi extindere 
alimentare cu apă în sat  Cerbăl, , 
judeţul Hunedoara 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
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aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

857.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1486 mii lei pentru canalizare 

Cofinanţare fonduri europene. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 20 

menajeră în localităţile Săcărâmb şi 
Nojag, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

858.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 20 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
650 mii lei pentru canalizare 
menajeră a localităţii Vărmaga, 
comuna Certeju de Sus, judeţul 
Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Cofinanţare fonduri europene. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

859.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 20 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1609 mii lei pentru alimentare cu apă 
şi canalizare menajeră în  localităţile  
Măgura Topliţa şi Topliţa Mureşului, 
judeţul Hunedoara. 

Cofinanţare fonduri europene. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

860.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 20 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1800 mii lei pentru alimentare cu 
apă, canalizare pluvială şi menajeră 
în coloniile din muncipiul Vulcan, 
judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţi Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

861.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 20 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4000 mii lei pentru canalizare în 
Pasul Vulcan, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 

Creşterea gradului de confort al 
locuitorilor din localitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

862.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 20 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
3986 mii lei pentru canalizare, staţie 
de epurare şi staţie de tratare în satele 
Coroieşti, Rîu Mic şi Rîu Alb, 
comuna Sălaşu de Jos, judeţul 
Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Creşterea gradului de confort al 
locuitorilor din localitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

863.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 20 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1740 mii lei pentru canalizare ape 
menajere pe 13 străzi, zona de vest 
Brad, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 

Cofinanţare fonduri europene.  Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

864.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 20 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
21726 mii lei pentru alimentare cu 
apă, canalizare, staţie de epurare în 
comuna Tomeşti, judeţul Hunedoara 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţii. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

865.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 20 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
3443 mii lei pentru alimentare cu apă 
în localitatea Ţebea, comuna Baia 
Criş, judeţul Hunedoara.  
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 

Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
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Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 170,6 mil lei 

866.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 68 mii lei pentru 
obiectivul „Alimentare cu apă” com. 
Poiana Ilvei, jud. Bistriţa-Năsăud  
 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Lucrări restante Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

867.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 600 mii lei pentru 
obiectivul „Alimentare cu apă, sat 
Neţeni” com.Mărişelu, jud. Bistriţa-
Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv nou Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
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aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

868.  Anexa 3/15/02 
Ministerul dezvoltării Regionale şi 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
1000 mii lei pentru finanţarea 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând pericolul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Turismului 
Art. 02, alin.03 

obiectivului: 
Asfaltarea drumurilor locale, 
localitatea Crizbav, judeţul Braşov 
 
Iniţiator, 
Deputat PNL Mihai Donţu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Nicolăescu Gheorghe-
Eugen 
Deputat PNL Ţintean Ioan 
Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
 
 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

producerii de accidente. - Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

869.  Anexa 3/15/02 
Ministerul dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin.20 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
2000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Realizare reţea de alimentare cu apă, 
sat Vlădeni, comuna Dumbrăviţa, 
judeţul Braşov. 
 
Iniţiator, 
Deputat PNL Mihai Donţu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Nicolăescu Gheorghe-
Eugen 
Deputat PNL Ţintean Ioan 
Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

Investiţie strict necesară pentru că 
această localitate nu beneficiază de 
o reţea de apă potabilă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

870.  Anexa 3/15/02 
Ministerul dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin.20 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
2000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Realizare reţea de alimentare cu apă, 
sat Roadeş, comuna Buneşti, judeţul 

Investiţie strict necesară pentru că 
această localitate nu beneficiază de 
o reţea de apă potabilă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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Braşov 
 
Iniţiator, 
Deputat PNL Mihai Donţu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Nicolăescu Gheorghe-
Eugen 
Deputat PNL Ţintean Ioan 
Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
 
 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

871.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
40 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Asanare poldere apa 
zona CFR=6.000 mp”, comuna 
Foltesti, judeţul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Este necesara finalizarea 
obiectivului de investitii, lucrarile 
fiind demarate.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- In bugetul MDRT nu sunt 
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cuprinse sume cu aceasta 
destinatie 

872.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
20 – Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Extindere alimentare cu 
apa –satele Fundeanu, Nicopole”, 
comuna Draguseni,  judetul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Alimentarea cu apa a satelor este o 
prioritate. Acest fapt va spori atat 
confortul populatiei cat si starea de 
sanatate a acesteia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

873.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
20 – Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
150 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Extindere retea 
alimentare cu apa”, comuna Munteni, 
judetul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lucrările au fost începute şi 
neterminate din lipsă de fonduri. 
Este necesara finalizarea 
obiectivului de investitii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
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economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
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874.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
20 – Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
250 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Statie de epurare si 
canalizare”, comuna Branistea,  
judetul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Alimentarea cu apa a satelor este o 
prioritate. Acest fapt va spori atat 
confortul populatiei cat si starea de 
sanatate a acesteia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

875.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
20 – Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2900 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Statie de Epurare”, 
comuna Negrilesti,  judetul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Alimentarea cu apa a satelor este o 
prioritate. Acest fapt va spori atat 
confortul populatiei cat si starea de 
sanatate a acesteia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
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alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

876.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Sistem de Canalizare”, 

Alimentarea cu apa a satelor este o 
prioritate. Acest fapt va spori atat 
confortul populatiei cat si starea de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
20 – Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

comuna Negrilesti,  judetul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

sanatate a acesteia. prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

877.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
20 – Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Extindere sistem public 
de canalizare si epurare a apei 
uzate”, comuna Corod,  judetul 
Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Alimentarea cu apa a satelor este o 
prioritate. Acest fapt va spori atat 
confortul populatiei cat si starea de 
sanatate a acesteia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

878.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
20 – Subprogramul privind 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
3125 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Alimentare cu apa sat 
Ionasesti”, comuna Nicoresti,  
judetul Galati. 
 

Alimentarea cu apa a satelor este o 
prioritate. Acest fapt va spori atat 
confortul populatiei cat si starea de 
sanatate a acesteia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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alimentarea cu apă a satelor Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

879.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
20 – Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
6999 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Infiintare Sistem de 
Canalizare”, comuna Nicoresti,  
judetul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Alimentarea cu apa a satelor este o 
prioritate. Acest fapt va spori atat 
confortul populatiei cat si starea de 
sanatate a acesteia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

880.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
20 – Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Alimentare cu apa sat 
Odaia Manolache”, comuna Tepu,  
judetul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 

Alimentarea cu apa a satelor este o 
prioritate. Acest fapt va spori atat 
confortul populatiei cat si starea de 
sanatate a acesteia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

881.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
20 – Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2443 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Înfiinţare gospodărie de 
apa”, comuna Suhurlui,  judetul 
Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Alimentarea cu apa a satelor este o 
prioritate. Acest fapt va spori atat 
confortul populatiei cat si starea de 
sanatate a acesteia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

882.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
20 – Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
221 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Extinderea Retelei de 
Alimentare cu Apa”, comuna 
Nicoresti,  judetul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 

Alimentarea cu apa a satelor este o 
prioritate. Acest fapt va spori atat 
confortul populatiei cat si starea de 
sanatate a acesteia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

883.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
20 – Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Alimentare cu apa sat 
Carapcesti, comuna Corod”, comuna 
Corod,  judetul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Alimentarea cu apa a satelor este o 
prioritate. Acest fapt va spori atat 
confortul populatiei cat si starea de 
sanatate a acesteia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

884.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51, Titul VI, art. 02 alin.20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
2301,985 mii lei pentru finantarea 
obiectivului extinderea retelei de 
alimentare cu apa in satul Sandrulita, 
comuna Sarulesti, jud. Calarasi. 
Autori: 
Deputat PNL Dan Motreanu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
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Camera Deputaţilor şi Senat documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
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885.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51, Titul VI, art. 02 alin.20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
30 mii lei pentru finantarea 
obiectivului extinderea retelei de 
alimentare cu apa in satele Ulmu, 
Chirnogi, Faurei din comuna Ulmu, 
jud. Calarasi. 
Autori: 
Deputat PNL Dan Motreanu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

886.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51, Titul VI, art. 02 alin.20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
447 mii lei pentru finantarea 
obiectivului extindere si reabilitare 
retea de distributie apa in sat Nicolae 
Balcescu, comuna Al. Odobescu, 
jud. Calarasi. 
Autori:  
Deputat PNL Dan Motreanu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 885 -

alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

887.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
200 mii lei pentru canalizare sat 
Manoleasa, comuna Manoleasa, jud. 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 886 -

unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a satelor 

Botosani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

888.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a satelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
18000 mii lei pentru extindere retea 
alimentare cu apa satele Babiceni, 
Brosteni, Cucuteni, Durnesti din 
comuna Durnesti, jud. Botosani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

889.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a satelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
250 mii lei pentru extindere retea 
alimentare cu apa sat Bogdanesti, 
comuna Santa Mare, jud. Botosani 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

890.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a satelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
500 mii lei pentru finantarea 
obiectivului alimentare cu apa sat 
Manoleasa, comuna Manoleasa, jud. 
Botosani 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

891.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a satelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
600 mii lei pentru alimentare cu apa 
a Comunei Varfu Campului, jud. 
Botosani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

892.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a satelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
4000 mii lei pentru alimentare cu apa 
catun Pascari, comuna Sendriceni, 
jud. Botosani 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

893.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a satelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
640 mii lei pentru alimentare cu apa  
a localitatilor Catamarasti Deal, 
Ipotesti, Cucorani, Catamarasti Vale, 
comuna Mihai Eminescu, jud. 
Botosani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

894.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a satelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
3583 mii lei pentru extindere 
alimentare cu apa localitatile 
Stancesti si Manolesti 
Vale,com.Mihai Eminescu , jud. 
Botosani 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

895.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, gr. 51, 
art. 02, alin. 20 

se propune alocarea sumei  de 200 
mii lei  pentru judeţul Giurgiu, 
comuna Toporu pentru obiectivul 
„Alimentare cu apă a satelor Toporu 
şi Tomuleşti 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Senator Vasile Mustăţea  

Finalizarea obiectivului de 
investiţie, îmbunătăţirea condiţiilor 
de viaţă. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
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Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
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896.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 
 

Din suma prevăzută se alocă suma  
de 2000 mii lei pentru  lucrări de 
asfaltare   10 km de uliţe şi drumuri 
în Comuna Vad, jud. Cluj. 
 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

897.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  600 mii lei pentru 
pietruire drumuri din comuna Frata, 
jud Cluj 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
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alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

898.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  600 mii lei pentru 
asfaltare drumuri comunale Ord. 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

577, comuna Măriel, jud Cluj 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

899.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  700 mii lei pentru 
modernizare drum DC85, Tureni-
Micesti, comuna Tureni, jud Cluj 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

900.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  1.200 mii lei pentru 
reciclare drum comunal DC 158, 
Panticeu-Elciu-4,6 km, comuna 
Recea-Cristur, jud Cluj 
 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

şi Turismului proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

901.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  900 mii lei pentru covor 
asfaltic, DC 162, Ciubancuta-Osoi-
3,6 km, comuna Recea-Cristur, jud 
Cluj 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

902.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  7.000 mii lei pentru 
asfaltare drumuri comunale, 15 km, 
comuna Beli, jud Cluj 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 

Creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

903.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  327.330 lei pentru 
amenajare căi pietonale în loc. 
Gârbau, comuna Gârbau, jud Cluj 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Creşterea gradului de comfort al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

904.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  950 mii lei pentru 
realibitarea şi asfaltarea drumului 
comunal DC143 Şardu, (50% realizat 
şi 2 mil. lei restanţă la constructor), 
comuna Sanpaul, jud Cluj 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. Continuare 
obiectiv de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 
 

- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

905.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  1.050 mii lei pentru 
reabilitare drum comunal DC 144 
Sînpaul Sumurducu (Studiu de 
fezabilitate i proiect tehnic), comuna 
Sanpaul, jud Cluj 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv nou de investiţii cu impact 
social care ar duce la creşterea 
gradului de siguranţă i comfort al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

906.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  1.700 mii lei pentru 
asfaltare drum comunal DC 145 
Berindu Aşchileu/SF  depus pe 322 
şi neeligibil, comuna Sanpaul, jud 
Cluj 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 

Obiectiv nou de investiţii cu impact 
social care ar duce la creşterea 
gradului de siguranţă şi comfort al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
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Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
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907.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  1.000 mii lei pentru 
modernizare drumuri comunale, 10 
km-reabilitare, comuna Vultureni, 
jud Cluj 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. Continuare 
obiectiv de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

908.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  500 mii lei pentru 
pietruire drumuri comunale, comuna 
Geaca, jud Cluj 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. Continuare 
obiectiv de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
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alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

909.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  1.000 mii lei pentru 
asfaltare drumuri comunale, in 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. Continuare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Poieni-5,5km, Lacu -3,5 km, comuna 
Geaca, jud Cluj 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

obiectiv de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

910.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  400 mii lei pentru 
asfaltare drumuri comunale/ reciclari 
in comuna Capusul Mare, jud Cluj 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv nou de investiţii cu impact 
social care ar duce la îmbunătăţirea 
traficului rutier şi creşterea gradului 
de siguranţă şi comfort al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

911.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  1.500 mii lei pentru 
Asfaltare DC 1 sat Muncel, com 
Căţcău, jud Cluj 
 
Autori:  

Obiectiv nou de investiţii cu impact 
social care ar duce la creşterea 
gradului de siguranţă şi comfort al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

912.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
reabilitare drum comunal, com. 
Borşa, jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. Continuare 
obiectiv de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

913.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  1.300 mii lei pentru 
asfaltare drum comunal în loc. Vale, 
com. Alunis, 3 km, jud Cluj 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. Continuare 
obiectiv de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

914.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  2.200 mii lei pentru 
construire drum de legătură către loc. 
Aiton si Ploscos şi care ar face 
legătura cu Cluj Napoca, 9 km ,300, 
comuna Ploscos, jud Cluj 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv nou de investiţii cu impact 
social care ar duce la creşterea 
gradului de siguranţă şi comfort al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

915.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  1.500 mii lei pentru 
drumul comunal Ploscos Campia 
Turzii, 9, 200km., comuna Ploscos, 
jud Cluj 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 

Obiectiv nou de investiţii cu impact 
social care ar duce la creşterea 
gradului de siguranţă şi comfort al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 928 -

nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

916.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  400 mii lei pentru 
reabilitare drum comunal DC 64, 
legătura com. Ceanu Mare, comuna 
Ploscos, jud Cluj 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv nou de investiţii cu impact 
social care ar duce la îmbunătăţirea 
traficului rutier şi creşterea gradului 
de siguranţă şi comfort al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

917.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  2.000 mii lei pentru 
asfaltare DC Corpadea 2 km, com. 
Apahida, jud Cluj 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Obiectiv nou de investiţii cu impact 
social care ar duce la îmbunătăţirea 
traficului rutier şi creşterea gradului 
de siguranţă şi comfort al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
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Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
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918.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  10.000 mii lei pentru 
reparatii drumuri si străzi, 28 km, 
com. Apahida, jud Cluj 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv nou de investiţii cu impact 
social care ar duce la îmbunătăţirea 
traficului rutier şi creşterea gradului 
de siguranţă şi comfort al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

919.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  410  mii lei pentru 
asfaltare drum comunal Taga- Nasal, 
com. Taga, jud Cluj 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. Continuare 
obiectiv de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 933 -

alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

920.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  850 mii lei pentru 
refacerea drumului comunal dupa 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 934 -

Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

inundatii DC 7 , com. Chiuiesti, jud 
Cluj 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

921.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  450 mii lei pentru 
refacere drum comunal dupa 
inundatii DC 9, com. Chiuiesti, jud 
Cluj 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

922.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
asfaltare in satul Nires, strada 
Belioara, comuna Mica, jud Cluj 
 
Autori:  

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

şi Turismului proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 938 -

acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

923.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  1.750 mii lei pentru 
asfaltare in comuna Mica, 5 km, jud 
Cluj 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

924.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  467.026 lei pentru Cuţca-
reciclare 2 km, comuna Sânmartin, 
jud Cluj 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

925.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  349.022 lei pentru 
Sânmartin-reciclare 1+450 km, 
comuna Sânmartin, jud Cluj 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

926.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  131.605 lei pentru Ceaba-
reciclare 0+600km, comuna 
Sânmartin,   jud Cluj 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

927.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Titlul VI  Transferuri între unităţi 
ale administraţie publice 
Art. 02, alin. 04 
Programul pentru   construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Din suma prevăzută se alocă suma  
de 2000 mii lei pentru construcţie 
sală de sport în Tureni, jud. Cluj. 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unei săli de sport, 
amenajate şi dotate corespunzător, 
care să asigure condiţiile optime şi 
mai ales siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportive. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
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sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

928.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Titlul VI  Transferuri între unităţi 
ale administraţie publice 
Art. 02, alin. 04 
Programul pentru   construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Din suma prevăzută se alocă suma  
de 800 mii lei pentru construcţie sală 
de sport în localitatea Gârbău, 
comuna Gârbău, jud. Cluj. 
 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unei săli de sport, 
amenajate şi dotate corespunzător, 
care să asigure condiţiile optime şi 
mai ales siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportive. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

929.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 1612 mii lei pentru 
construirea unei piste de cicloturism 
între localităţile Putna-Suceviţa-
Voroneţ, judeţul Suceava. 
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 
 
Sursa: bugetul MDRT 
Capitolul 8701, Grupa/Titlul 20, 
art. 30 - Bunuri şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
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Camera Deputaţilor şi Senat. investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

930.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 6450 mii lei pentru 
construirea unei piste de cicloturism 
între localităţile Sinaia-Bolboci-
Peştera, judeţul Braşov 
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 
 
Sursa: bugetul MDRT 
Capitolul 8701, Grupa/Titlul 20, 
art. 30 - Bunuri şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

931.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se  alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în localitatea 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
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Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Moldoviţa, judeţul Suceava  
 
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

932.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.21 Obiective de 
investitii in turism 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
6300 mii lei pentru „Dezvoltarea 
zonei turistice Pucioasa, reabilitare si 
modernizare drumuri de interes local 
in statiunea turistica Pucioasa”, jud. 
Dambovita 
Autori: 
Deputat PNL Gabriel Plaiasu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
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Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

933.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.21 Obiective de 
investitii in turism 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
210 mii lei pentru „Promovarea 
turistica a obiectivului balnear Baile 
Pucioasa”, jud. Dambovita 
Autori:  
Deputat PNL Gabriel Plaiasu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

934.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   150 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Promovare potential 

Cofinantare fonduri europene. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 21 – obiective de 
investiţii în turism 

turistic in comuna Jidvei, judeţul 
Alba.  
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor,  
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
          
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

935.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 21 – obiective de 
investiţii în turism  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 200 lei pentru finanţarea 
obiectivului Realizarea şi punerea în 
funcţiune primei pârtii de schiuri, 
com. Perişani judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
turistice rurale si impulsionarea 
investitiilor in zona.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
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Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

936.  Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 21 – obiective de 
investiţii în turism  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 8000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare infrastructură 
drumuri montane în vederea 
dezvoltării agroturismului pe raza 
comunei Vaideeni, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
turistice rurale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

937.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
160 mii lei pentru obiectivul 
Cofinanţare proiect de promovare 

Obiectiv nou de investiţie cu 
impact social 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
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Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02, alin. 
21 – obiective de investiţii în turism

turistică”Pe urmele argonauţilor”, 
comuna Istria, jud. Constanţa 
 
Autori: deputat PNL Gheorghe 
Dragomir,  
deputat PNL Mihai Lupu şi senator 
PNL Puiu Haşotti 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

938.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51, Titul VI, art. 02 alin.21 
Obiective de investitii in turism 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
29019 mii lei pentru partie olimpica 
si telegondola Borsa, jud. 
Maramures. 
Autori:  
Deputat PNL Pavel Horj  
Deputat PNL Vasile Berci  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu, 

Continuarea investitiei. Orasul 
Borsa a fost un oras minier, singara 
sansa pentru redresarea economica 
a acestuia o reprezinta dezvoltarea 
turismului in zona. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
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Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

939.  Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Grupa 
/Titlul 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, art. 02/alin. 21 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
60000 mii lei pentru modernizarea 
zonei turistice pasul Vulcan – 
construire Telegondolă între cotele 
770-1310, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţi Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

940.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se  alocă suma de 215 mii lei pentru 
construire Welcome Center 
Bucovina DN2 din comuna Vadu 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
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Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Moldovei, judeţul Suceava. 
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

941.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 43 mii lei pentru 
construirea unui Centru de Informare 
Turistică în localitatea Gura 
Humorului, judeţul Suceava. 
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
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Camera Deputaţilor şi Senat. Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

942.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 11 mii lei pentru 
realizarea identităţii vizuale a Brand-
ului Bucovina, judeţul Suceava. 
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

943.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 6450 mii lei pentru 
construire Welcome Center 
Maramureş DN18 - Pasul Prislop, 
judeţul Maramureş. 
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 956 -

Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

944.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 1397 mii lei pentru 
construirea unei piste de cicloturism 
între localităţile Sighet-Vadu Iezei-
Bârsana-Botiza, judeţul Maramureş. 
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 
 
Sursa: bugetul MDRT 
Capitolul 8701, Grupa/Titlul 20, 
art. 30 - Bunuri şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

945.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 11 mii lei pentru 
realizarea identităţii vizuale a Brand-
ului Maramureş, judeţul Maramureş. 
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

946.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 1343 mii lei pentru 
construirea unei piste de cicloturism 
între localităţile Sibiu-Păltiniş-Rau 
Sadului, judeţul Sibiu. 
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 
 
Sursa: bugetul MDRT 
Capitolul 8701, Grupa/Titlul 20, 
art. 30 - Bunuri şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

947.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Se alocă suma de 5375 mii lei pentru 
construire Welcome Center Braşov 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

DN73 din comuna Fundata, judeţul 
Braşov. 
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

948.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 43 mii lei pentru 
construirea unui Centru de Informare 
Turistică în localitatea Zărneşti, 
judeţul Braşov. 
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
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politica sa în domeniu. 

949.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 806 mii lei pentru 
construirea unei piste de cicloturism 
între localităţile Zărneşti-Peştera-
Sirnea-Fundata, judeţul Braşov. 
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 
 
Sursa: bugetul MDRT 
Capitolul 8701, Grupa/Titlul 20, 
art. 30 - Bunuri şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

950.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 43 mii lei pentru 
construirea unui Centru de Informare 
Turistică în localitatea Azuga, 
judeţul Prahova. 
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
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Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

951.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 43 mii lei pentru 
construirea unui Centru de Informare 
Turistică în localitatea Pârâul Rece, 
judeţul Braşov. 
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

952.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 6450 mii lei pentru 
construirea unui Welcome Center 
Bucureşti A1, în  judeţul Ilfov.  
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

nerambursabile(FEN), postaderare Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

953.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 6450 mii lei pentru 
construirea unui Welcome Center 
Bucureşti A2, în  judeţul Ilfov.  
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

954.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 

Se alocă suma de 600 mii lei pentru 
construirea unui Welcome Center 
Bucureşti –Aeroportul Otopeni, în 
judeţul Ilfov.  
 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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Obiective de investiţii în turism Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

955.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 322 mii lei pentru 
construirea unui Centru de Informare 
Turistică în Piaţa Unirii, Bucureşti. 
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

956.  Anexa nr. 3/ 15/02 Se alocă suma de 322 mii lei pentru Finanţarea acestui proiect Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

construirea unui Centru de Informare 
Turistică în Piaţa Arcul de Triumf, 
Bucureşti. 
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

957.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 250 mii lei pentru 
construirea unui Centru de Informare 
Turistică în Gara de Nord, Bucureşti. 
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
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concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

958.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 1612 mii lei pentru 
construirea unei piste de cicloturism 
de 60 de KM – Inel verde al 
Bucureştiului. 
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

959.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 86 mii lei pentru 
promovarea obiectivului turistic 
Bucureşti la IMEX Frankfurt 2011. 
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
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Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

960.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 709 mii lei pentru 
construirea unei piste de cicloturism 
între localităţile Constanţa-Mamaia-
Histria, judeţul Constanţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 
 
Sursa: bugetul MDRT 
Capitolul 8701, Grupa/Titlul 20, 
art. 30 - Bunuri şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

961.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 2580 mii lei pentru 
realizarea unei linii de feribot turistic 
între Svinita şi Milanovic 
(parteneriat RO-SRB), judeţul 
Mehedinţi. 
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 
 
Sursa: bugetul MDRT 
Capitolul 8701, Grupa/Titlul 20, 
art. 30 - Bunuri şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

962.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 645 mii lei pentru 
dezvoltarea potenţialului turistic în 
zona Bistra-Valea Vişeului-Rahov 
(parteneriat RO-UKR), Judeţul 
Maramureş.  
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

963.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se alocă suma de 387 mii lei pentru 
dezvoltarea potenţialului turistic în 
zonele Ulma-Seletin şi Izvoarele 
Sucevei-Ruska (parteneriat RO-

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

UKR), Judeţul Suceava.  
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

964.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 387 mii lei pentru 
dezvoltarea potenţialului turismului 
rustic în zona 2 Mai-Vama Veche-
Durankulak (parteneriat RO-BG), 
Judeţul Consanţa.  
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
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965.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 120 mii lei pentru 
realizarea unei zone pietonale în 
Câmpulung Moldovenesc, judeţul 
Suceava  
 
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 
 
Sursa: bugetul MDRT 
Capitolul 8701, Grupa/Titlul 20, 
art. 30 - Bunuri şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

-Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spatiul  rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 

966.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 120 mii lei pentru 
realizarea unei zone pietonale în 
Vatra Dornei, judeţul Suceava  
 
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 
 
Sursa: bugetul MDRT 
Capitolul 8701, Grupa/Titlul 20, 
art. 30 - Bunuri şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 969 -

Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

-Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spatiul  rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 

967.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în localitatea 
Suceviţa, judeţul Suceava  
 
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
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-Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spatiul  rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 

968.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în localitatea 
Putna, judeţul Suceava  
 
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

-Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spatiul  rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 

969.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se  alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în localitatea 
Humor, judeţul Suceava  

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

 
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
-Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spatiul  rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  

970.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în localitatea 
Voroneţ, judeţul Suceava  
 
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
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Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
-Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spatiul  rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  

971.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 120 mii lei pentru 
realizarea unei zone pietonale în 
localitatea Borşa, judeţul Maramureş. 
 
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 
 
Sursa: bugetul MDRT 
Capitolul 8701, Grupa/Titlul 20, 
art. 30 - Bunuri şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
-Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spatiul  rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
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972.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 120 mii lei pentru 
realizarea unei zone pietonale în 
localitatea Sighetul Marmaţiei, 
judeţul Maramureş.  
 
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 
 
Sursa: bugetul MDRT 
Capitolul 8701, Grupa/Titlul 20, 
art. 30 - Bunuri şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
-Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spatiul  rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  

973.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în localitatea 
Bârsana, judeţul Maramureş.  
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
-Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spatiul  rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 

974.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în localitatea 
Vadu Izei, judeţul Maramureş.  
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
-Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
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infrastructurii din spatiul  rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 

975.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în localitatea 
Săpânţa, judeţul Maramureş.  
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
-Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spatiul  rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 

976.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în localitatea 
Păltiniş, judeţul Sibiu.  
 
Autori:  

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 976 -

deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
-Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spatiul  rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 

977.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în localitatea 
Ocna Sibiului, judeţul Sibiu.  
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
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concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
-Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spatiul  rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 

978.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în localitatea Gura 
Raului, judeţul Sibiu.  
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
-Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spatiul  rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 

979.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Se  alocă suma de 120 mii lei pentru 
realizarea unei zone pietonale în 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

localitatea Zărneşti, judeţul Braşov.  
 
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

turistice a regiunii. 
 
Sursa: bugetul MDRT 
Capitolul 8701, Grupa/Titlul 20, 
art. 30 - Bunuri şi servicii 

-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
-Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spatiul  rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 

980.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 120 mii lei pentru 
realizarea unei zone pietonale în 
localitatea Râşnov, judeţul Braşov.  
 
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 
 
Sursa: bugetul MDRT 
Capitolul 8701, Grupa/Titlul 20, 
art. 30 - Bunuri şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
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deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
-Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spatiul  rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 

981.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în localitatea 
Bran, judeţul Braşov.  
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
-Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spatiul  rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
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aprobat cu Legea nr. 71/2007. 

982.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în localitatea 
Râşnov, judeţul Braşov.  
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

 

983.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 120 mii lei pentru 
realizarea unei zone pietonale în 
localitatea Sinaia, judeţul Prahova.  
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 
 
Sursa: bugetul MDRT 
Capitolul 8701, Grupa/Titlul 20, 
art. 30 - Bunuri şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
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politica sa în domeniu. 
-Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spatiul  rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 

984.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 120 mii lei pentru 
realizarea unei zone pietonale în 
localitatea Buşteni, judeţul Prahova.  
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 
 
Sursa: bugetul MDRT 
Capitolul 8701, Grupa/Titlul 20, 
art. 30 - Bunuri şi servicii 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
-Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spatiul  rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 

985.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se  alocă suma de 120 mii lei pentru 
realizarea unei zone pietonale în 
localitatea Predeal, judeţul Braşov.  

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
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Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

 
Sursa: bugetul MDRT 
Capitolul 8701, Grupa/Titlul 20, 
art. 30 - Bunuri şi servicii 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
-Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spatiul  rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 

986.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în cadrul 
Mănăstirii Cernica, judeţul Ilfov.  
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
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Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
-Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spatiul  rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 

987.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în cadrul 
Mănăstirii Pasarea, judeţul Ilfov.  
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
-Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spatiul  rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
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aprobat cu Legea nr. 71/2007. 

988.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în cadrul 
Mănăstirii Căldăruşani, judeţul Ilfov. 
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
-Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spatiul  rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 

989.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 120 mii lei pentru 
realizarea unei zone pietonale în 
municipiul Constanţa.  
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 
 
Sursa: bugetul MDRT 
Capitolul 8701, Grupa/Titlul 20, 
art. 30 - Bunuri şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 

990.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 120 mii lei pentru 
realizarea unei zone pietonale în 
localitatea Mamaia, judeţul 
Constanţa.  
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 
 
Sursa: bugetul MDRT 
Capitolul 8701, Grupa/Titlul 20, 
art. 30 - Bunuri şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

991.  Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în zona Sinoe-
Histria, judeţul Constanţa.  
 
Autori:  
deputat PNL Radu Stroe, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
-Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spatiul  rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
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aprobat cu Legea nr. 71/2007. 

992.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.21 Obiective de 
investitii in turism 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
56,21 mii lei pentru promovarea 
activitatilor de marketing si a 
produselor turistice specifice zonei 
turisitice Varfu Campului, jud. 
Botosani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

 

993.  Anexa 3/15/27 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod program 606 – Programul 
construcţii locuinţe sociale pentru 
chiriaşii evacuaţi din casele 
naţionalizate conf. OUG nr. 
74/2007  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute cu suma de 30.000 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Construcţie şi achiziţie locuinţe 
sociale pentru chiriaşii evacuaţi sau 
ce urmează a fi evacuaţi din 
locuinţele retrocedate foştilor 
proprietari”, Sector 1, mun. 
Bucureşti 
 
Deputat Daniel Budurescu 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 

Problemă socială stringentă la 
nivelul Sectorului 1, mun. 
Bucureşti 
Sursa: Fondul de rezervă 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
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Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite PNL  

994.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– cod obiectiv 16 – Program 
construcţii săli de sport A 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 100 mii lei pentru 
reabilitare  sală de sport în comuna 
Grindu, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unei săli sportive, 
amenajate şi dotate corespunzător, 
care să asigure condiţiile optime şi 
mai ales  siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportive în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
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995.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 16 - Program 
construcţii săli de sport  A 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 700 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie sală de sport 
în comuna Vlădeşti, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

996.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 16 - Program 
construcţii săli de sport  A 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de2400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie sală de sport 
în comuna Fârtăţeşti, judeţul Vâlcea 
 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
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Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

997.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 16 A 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
800 mii lei pentru construcţie sală de 
sport, comuna Mihăieşu de Câmpiel, 
judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 

Documentaţie trimisă la Compania 
Naţională de Investiţii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Derularea Programului Sali de 
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Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

998.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 16 A 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
5700 mii lei pentru construcţie sală 
de sport, comuna Iclănzel, judeţul 
Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

Este necesar deoarece populaţia  
nu beneficiază de alte săli 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
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PNL - Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

999.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 16 A 

Se alocă suma de 72 mii lei pentru  
reabilitare Sala de Sport Gimnaziul 
Alexandru Ceusianu, municipul 
Regin, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

PT a fost depus la Inspectoratul 
judeţean Mureş şi CJ Mureş şi ca 
urmare în anul 2007 şi 2008 prin 
HG a fost alocată suma de 110.000 
lei. Au fost începute lucrările în 
anul 2007 dar datorită faptului că 
din 2008 şi până în prezent nu s-au 
mai alocat fonduri de la Guvern nu 
s-a reuşit terminatea lucrărilor. 
Pentru finalizarea lucrărilor sunt 
necesari 72.000 lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
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principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

1000. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 16 A 

Se alocă suma de 70 mii lei pentru  
reabilitare Sala de Sport scoala 
generală nr. 4 Apalina, municipul 
Regin, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

PT a fost depus la Inspectoratul 
judeţean Mureş şi CJ Mureş şi ca 
urmare în anul 2007 şi 2008 prin 
HG a fost alocată suma de 50.000 
lei. Au fost începute lucrările în 
anul 2007 dar datorită faptului că 
din 2008 şi până în prezent nu s-au 
mai alocat fonduri de la Guvern nu 
s-a reuşit terminatea lucrărilor. 
Pentru finalizarea lucrărilor sunt 
necesari 70.000 lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
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Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

1001. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– cod de obiectiv 16 – Program 
construcţii săli de sport A 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
800 mii lei pentru construcţia sală de 
sport din localitatea Sălaşu de Sus, 
judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv de investiţii în continuare 
în baza OG 25/2001 – este 
importantă finalizarea acestuia 
pentru evitarea degradării lucrării. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

1002. Anexa 3/15/29 – Ministerul Din suma prevăzută se alocă suma de Obiectiv important pentru Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi Turismului 
- cod de obiectiv 16  

645 mii lei pentru amenajare bază 
sportivă – Stadion comunal Baia 
Criş, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

comunitatea locală şi mai ales 
pentru copiii din localitate. 

amendamentului intrucat:
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 

1003. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
- cod de obiectiv 16 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
80 mii lei pentru modernizare bază 
sportivă multifuncţională comuna 
Tomeşti, judeţul Hunedoara 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală şi mai ales 
pentru copiii din localitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 
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1004. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cod obiectiv 16 - 
Program construcţii săli de sport  A 
(obiective în continuare)  
 

Se propune alocarea sumei de 17.000 
mii lei pentru executarea lucrărilor 
de utilare a sălii polivalente din mun. 
Craiova, jud Dolj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Ionuţ Stroe, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Horea Uioreanu, deputat PNL Titi 
Holban, deputat PNL Ioan Ţintean, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Pentru ca sala polivalentă să fie 
funcţională este necesară alocarea 
sumei respective pentru utilarea 
acesteia.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007. 

1005. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 17 Programul pentru 
constructiil Sali de sport A 
(obiective noi) 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
1000 mii lei pentru constructie sala 
de sport comuna Bezdead, jud. 
Dambovita 
Autori:  
Deputat PNL Gabriel Plaiasu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 998 -

globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

1006. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 17 - Program 
construcţii săli de sport  A 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 5000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construirea unei Săli de 
Sport, sat Potărasa, com.Copăceni 
judeţul Vâlcea 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 
  

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
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- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

1007. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 17 - Program 
construcţii săli de sport  A 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie sală sport în 
comuna Lădeşti, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
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ministrului. 

1008. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 17 - Program 
construcţii săli de sport  A 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 24000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie sală sport 
Liceul Măciuca, comuna Măciuca, 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Obiectiv de investiţii nou Sumele 
sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

1009. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 17 - Program 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 60 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie Sală Sport, 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:
- Nu se specifica sursa de 
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construcţii săli de sport  A com. Laloşu judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

în acest spaţiu finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

1010. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 17 A 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
596 mii lei pentru dotarea cu utilităţi 
a sălii de sport din comuna Sântana 
de Mureş, judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  

Lipsă de fonduri la bugetul local. Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
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deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

stabilirea sursei de finantare”. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

1011. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 17 A 

Se alocă suma de 100 mii lei pentru 
achiziţionare teren pentru construire 
sală de sport, comuna Tăureni, 
Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 

Întrucât primăria nu deţine teren în 
vederea construirii unui astfel de 
obiectiv este nevoită să 
achiziţioneze o suprafaţă de teren 
corespunzătoare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
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PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

1012. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 17 
Program construcţii săli de sport 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1800 mii lei pentru construirea unei 
săli de sport în comuna Mircea Vodă, 
judeţul Brăila. 
 
Autori:  
deputat PNL Diana Tuşa, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
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globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

1013. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– cod obiectiv 17 – Program 
construcţii săli de sport A 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
637 mii lei pentru construcţie sală de 
sport în localitatea Toteşti, judeţul 
Hunedoara 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală şi mai ales 
pentru copiii din localitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
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- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

1014. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– cod obiectiv 17 – Program 
construcţii săli de sport A 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2650 mii lei pentru construcţie sală 
de sport de 50 de locuri în sat 
Romos, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală şi mai ales 
pentru copiii din localitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
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ministrului. 

1015. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 17 
Program construcţiile de locuinţe şi  
săli de sport. 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
466 mii lei pentru construcţie sală de 
sport in comuna Erbiceni, jud. Iaşi. 
 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investitie aflat in 
faza intocmirii studiului de 
fezabilitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

1016. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  1214,624 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului  Modernizare 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
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de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 

si extindere sistem alimentare cu apa 
si canalizare sat stanisesti, com. 
Stanisesti, jud. Bacau-  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

în acest spaţiu. 
 

finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
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1017. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 18- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective in continuare) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
400 mii lei pentru alimentare cu apa 
cartier Bela din orasul Pucioasa, jud. 
Dambovita. 
Autori:  
Deputat PNL Gabriel Plaiasu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1018. Anexa 3/15/29 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
7.510 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Extinderea si reabilitarea 
infrastructurii de apa si apa uzata din 
Orasul Ocna Mures, judeţul Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
 deputat PNL Călin Potor,  
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
     
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Faza proiectare/ continuare lucrari. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1019. Anexa 3/15/29 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
215 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Canalizare menajera si 
statie de epurare in comuna Şugag, 
judeţul Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
 deputat PNL Călin Potor, 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
        
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Solicitam restituirea sumei de 215 
mii lei achitata din fonduri proprii 
la obiectivul de investitii conf. 
OG.2/2006, parte ce trebuia 
suportata din fonduri de la guvern. 
Mentionam ca aceasta suma a fost 
achitata deoarece lucrarea este 
terminata. Mentionam ca aceasta 
suma ne este necesara pentru 
continuarea lucrarilor la Casa de 
Cultura. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1020. Anexa 3/15/29 
 cod obiectiv 18 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
4.038,023 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului : 
 
Reabilitaera sistemului de canalizare 
în localitatea Hurez, comuna 
Beclean, judeţul Braşov.  
 
 Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Chiţoiu Daniel 
Deputat Donţu Mihai-Aurel 
Deputat Dragomir Gheorghe 
Deputat Holban Titi 
Deputat Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Deputat Deputat Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

Reţeaua se află în reabilitare, fiind 
necesară continuarea investiţiei. 
Autorităţile locale nu mai pot 
finanţa în continuare această 
lucrare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1021. Anexa 3/15/29  
cod obiectiv 18 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
10.867,5 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului : 
 
Proiect integrat privind realizarea 
infrastructurii de bază în comuna 
Şercaia, judeţul Braşov.  
 
 Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Chiţoiu Daniel 
Deputat Donţu Mihai-Aurel 
Deputat Dragomir Gheorghe 
Deputat Holban Titi 
Deputat Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Deputat Deputat Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

Există deja, din iunie 2010, un 
contract de finanţare pentru acest 
obiectiv, dar bugetul local nu poate 
să-l susţină. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1022. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 962 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului  “Constructie Sistem de 
Canalizare a apei menajere în 
cartierul Vermeşti”, Comanesti, jud 
Bacau. 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1023. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  4322 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Înfiinţare sistem de 
canalizare şi tratare a apelor  uzate, 
respectiv sistem de alimentare cu apă 
sat Gheorghe Doja, com. Răcăciuni 
Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1024. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
700 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Alimentare cu apă în 
comuna Ştefan cel Mare, jud. Argeş. 
 
Autori: deputat PNL  Andrei Gerea, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Eugen 
Nicolăescu 
 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare investiţie Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1025. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiectiv în continuare) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
300 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare sisteme alimentare cu apă 
comuna Oltina, jud. Constanţa 
 
Autori: deputat PNL Gheorghe 
Dragomir,  
deputat PNL Mihai Lupu şi senator 
PNL Puiu Haşotti 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

 Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1017 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1026. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 18 A 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
155 mii lei pentru reţea de apă strada 
Movilei, municipiul Târnăveni, 
judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv de investiţie în continuare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1018 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1027. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 18 A 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
106 mii lei pentru reţea de apă strada 
Octavian Goga, municipiul 
Târnăveni, judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv de investiţie în continuare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1019 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1028. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 18 A 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
53 mii lei pentru reţea de apă strada 
Crinului, municipiul Târnăveni, 
judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv de investiţie în continuare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1020 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1029. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 18 A 

Se alocă suma de 834 mii lei pentru 
canalizare menajeră şi staţie de 
epurare în comuna Gh. Doja, judeţul 
Mureş 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Important pentru comunitate. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1021 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1030. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 18 A 

Se alocă suma de 2500 mii lei pentru 
canalizare menajeră şi staţie de 
epurare în comuna Inclănzel, judeţul 
Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Proiect în derulare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1022 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1031. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 18 A 

Se alocă suma de 300 mii lei pentru 
canalizare menajeră în satele 
Ghindari şi Trei Sate, comuna 
Ghindari, judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Important pentru comunitate. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1023 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1032. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 18 A 

Se alocă suma de 4301 mii lei pentru 
canalizare menajeră cu staţie de 
epurare a apei, localitatea Gughiua, 
judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Există studiu de fezabilitate. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1024 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1033. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 18 A 

Se alocă suma de 5677 mii lei pentru 
extindere reţea apă şi canalizare, 
inclusiv execuţie branşament în 
localitatea Corunca, judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Elaborat SF, PT, indicatori aprobaţi 
prin HCL nr. 58/15.10.2010, 
urmează să se depună proiectul la 
AFM 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1025 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1034. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 18 A 

Se alocă suma de 1151 mii lei pentru 
alimentare cu apă potabilă a satelor 
Sălcud şi Sfântu Gheorghe, 
construcţia sistemului de canalizare 
în satele Sălcud, Sfântu Gheorghe şi 
Cipău şi a staţiilor de epurare în 
satele Sălcud şi Sfântu Gheorghe, 
oraş Iernut, judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv de investiţie în continuare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1026 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1035. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 18 A 

Se alocă suma de 9000 mii lei pentru 
canalizare menajare şi staţie de 
epurare în comuna Apold, judeţul 
Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Important pentru comunitatea 
locala. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1027 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1036. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 18 A 

Se alocă suma de 1726 mii lei pentru 
extinderea reţelei de canalizare în 
oraşul Iernut, oraş Iernut, judeţul 
Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Este depusă cererea de finanţare. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1028 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1037. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 18 A 

Se alocă suma de 136 mii lei pentru 
extinderea canalizării menajere în 
Cartierul Apalina, municipul Regin, 
Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv de investiţie în derulare a 
cărui finalizare se va termina în 
funcţie de alocarea de fonduri prin 
HG. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1029 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1038. Anexa nr. 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 18- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective in continuare) 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
153 mii lei pentru reatea apa potabila 
sat Cap Rosu, comuna Floresti, jud. 
Prahova 
Autori:  
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1030 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1039. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 18- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective in continuare) 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
200 mii lei pentru canalizare strada 
Garii, comuna  
Floresti, jud. Prahova 
Autori:  
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1031 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1040. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 18- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective in continuare) 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
300 mii lei pentru imbunatatirea 
alimentarii cu apa comuna Cocorastii 
Mislii, jud. Prahova 
Autori:  
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1032 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1041. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 18- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective in continuare) 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
100 mii lei pentru extindere 
capacitate inmagazinare apa potabila 
rezervor II-500mc.la gospodaria de 
apa Novacesti, comuna Floresti, jud. 
Prahova 
Autori: 
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 
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- 1033 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1042. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 18- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective in continuare) 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
200 mii lei pentru executie 
alimentare cu apa si canalizare str. 
Frunzei, Blocuri Noi, comuna 
Floresti, jud. Prahova 
Autori:  
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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- 1034 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1043. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Devoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 18 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
5.424,06 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Sistem centralizare de 
alimentare cu apă, com. Năsturelu, 
jud. Telorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară, 
 
  Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
 Grupurile Parlamentare ale PNL 

Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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- 1035 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1044. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Devoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 18 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
3.141,474 mii lei pentru obiectivul 
Sistem centralizare de canalizare de 
ape uzate menajere, com. Năsturelu, 
jud. Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,  
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
 Grupurile Parlamentare ale PNL 

Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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- 1036 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1045. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Devoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 18 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
250 mii lei  pentru obiectivul 
Alimentare cu apă, Pietroşani, jud. 
Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară, 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
 Grupurile Parlamentare ale PNL 

Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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- 1037 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1046. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Devoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 18 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de164 mii lei  pentru obiectivul 
Alimentare cu Apă în Sistem 
Centralizat, Poroschia, jud. 
Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,  
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
 Grupurile Parlamentare ale PNL 

Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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- 1038 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1047. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Devoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 18 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii  pentru obiectivul Canalizare 
menajeră şi Staţie Epurare, 
Poroschia, jud. Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,  
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
 Grupurile Parlamentare ale PNL 

Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1039 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1048. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– cod obiectiv 18 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
8660 mii lei pentru realizare 
canalizare ape menajere uzate în 
satele Batiz şi Strei aparţinătoare 
oraşului Călan, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Creşterea gradului de confort al 
locuitorilor din localitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1040 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1049. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 18 A 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
706 mii lei pentru sistem de colectare 
şi evacuarea apelor uzate inclusiv 
lucrări de C+M+I pentru finalizarea 
staţiei de tratare, comuna Dobra, 
judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv în derulare, în baza HG 
577/1997 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1041 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1050. Anexa 3/15/29 cod obiectiv 18 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
33000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului : 
 
Reabilitarea sistemului de alimentare 
cu apă şi  canalizare în sat Dridif, 
comuna Voila, judeţul Braşov.  
 
Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat PNL Mihai Donţu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Nicolăescu Gheorghe-
Eugen 
Deputat PNL Ţintean Ioan 
Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 
 
 
 

Reţeaua se află în reabilitare, fiind 
necesară continuarea investiţiei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1042 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1051. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
 
Cod obiectiv 18- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1610 mii lei pentru alimentare cu apă 
zonală sat Lazuri de Roşia, comuna 
Roşia, jud. Bihor. 
 
 
 
Autor: Deputat PNL Nicolae Jolţa,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Proiectul se află în derulare suma 
fiind necesaeă pentru finalizarea 
lucrării. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1043 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1052. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
 
Cod obiectiv 18- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
3100 mii lei pentru realizare sistem 
de canalizare şi staţie de epurare în 
comuna Pomezeu, jud. Bihor. 
 
 
 
Autor: Deputat PNL Nicolae Jolţa,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1044 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1053. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
 
Cod obiectiv 18- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 

 Din suma prevăzută se alocă suma 
de 700 mii lei pentru alimentare cu 
apă în comuna Pomezeu, jud Bihor. 
 
Autor: Deputat PNL Nicolae Jolţa,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Lucrarea se află în derulare suma 
solicitată fiind necesară pentru 
finalizarea lucrării, astfel încât 
locuitorii să beneficieze de condiţii 
civilzate de viaţă. 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1045 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1054. Anexa 3/15/29 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
600 mii lei pentru  finanţarea 
,,Reabilitare şi extindere reţea de apă 
comuna Bala aprobat prin HG 
577/97”-, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1046 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1055. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 18 
Sistem integrat  de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare precum si a statiilor de 
tratare  a apei potabile  si a apei 
uzate - A 
 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2.086 mii lei pentru alimentare cu 
apa in sistem centralizat a satelor 
componente ale Comunei Lungani, 
jud. Iaşi. 
 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investitie 
inceput in anul 2007 cu puternic 
impact social. Se doreşte crearea 
unor condiţii moderne de locuit. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1047 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1056. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 18- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective in continuare) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1600 mii lei pentru sistem de 
canalizare si statie de epurare si 
tratare a apelor uzate in comuna 
Ulmu, jud. Calarasi. 
Autori: 
Deputat PNL Dan Motreanu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
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- 1048 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1057. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 18- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective in continuare) 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
11055 mii lei pentru modernizare 
drumuri comunale si satesti, comuna 
Copalau si canalizare menajera si 
statie epurare in sat Cerbu, comuna 
Copalau, jud. Botosani 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1058. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 18- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective in continuare) 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
500 mii lei pentru modernizare 
drumuri locale, retele de canalizare si 
constructie centru de zi pentru copii 
din comunele Albesti si Todireni, 
jud. Botosani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1059. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 18- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective in continuare) 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
640 mii lei pentru finantarea 
obiectivului alimentare cu apa a 
localitatilor Catamarasti Deal, 
Ipotesti, Cucorani, Catamarasti Vale, 
Comuna Mihai Eminescu, jud. 
Botosani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1060. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Cod 
obiectiv 18 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
700 mii lei pentru finalizare 
canalizare în comuna Bucov, jud 
Prahova 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Adriana 
Săftoiu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL       

Creşterea gradului de comfort al 
locuitorilor din localitate. 
Continuare obiectiv de investitii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1052 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1061. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Cod 
obiectiv 18 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
150 mii lei pentru înlocuire ţeava 
alimentare apă în loc. Albeşti, 
comuna Albeşti Paleologu,  jud 
Prahova 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Adriana 
Săftoiu, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL       

Creşterea gradului de comfort al 
locuitorilor din localitate şi 
creşterea calităţii vieţii acestora. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1062. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Cod 
obiectiv 18 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
700 mii lei pentru finalizare 
canalizare în localităţile Costei, 
Tipari-Paru, comuna Costei, jud. 
Timiş 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horia 
CRISTIAN, deputat PNL Eugen 
Nicolaescu, deputat PNL Daniel 
Chiţoiu, deputat PNL Mihai Donţu, 
deputat PNL Gheorghe Dragomir, 
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Creşterea gradului de confort al 
locuitorilor din localitate. 
Continuare obiectiv de investiţii, 
realizat în proporţie de 15%. 
 
Sursa de finanţare:   Bugetul 
Ministerului Dezvoltării şi 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1054 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1063. Anexa 3/15/ 29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 18 
Sistem integrat  de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare precum si a statiilor de 
tratare  a apei potabile  si a apei 
uzate - A 
 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
800 mii lei pentru extindere sistem 
de alimentare cu apă în comuna Vad, 
jud. Cluj. 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma solicitată este necesară entru 
finalizarea obiectivului menţionat. 
Crearea unei infrastructuri pentru 
asigurarea unor condiţii de viaţă 
normale. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1064. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 18 
Sistem integrat  de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare precum si a statiilor de 
tratare  a apei potabile  si a apei 
uzate - A 
 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4 300 mii lei pentru introducere 
sistem canalizare în localităţile 
Cetan-Vad- Valea Grosilor, comuna 
Vad, jud. Cluj.  
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Crearea unei infrastructuri pentru 
asigurarea unor condiţii de viaţă 
normale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1065. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 18 
Sistem integrat  de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare precum si a statiilor de 
tratare  a apei potabile  si a apei 
uzate - A 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
7 000 mii lei pentru Proiect integrat 
de alimentare cu apa, statii de tratare, 
canalizare si statii de epurare in 
comuna Tureni, jud. Cluj. 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
alimentare cu apă, canalizare şi  
staţii de epurare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1066. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 2.892 mii lei, 
pentru extindere reţea canalizare şi 
construire staţie de epurare,  Stelnica, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
finalizarea sistemului de canalizare 
şi a staţiei de tratare şi epurare în 
comună. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1067. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 120 mii lei pentru 
sistem canalizare colectare ape uzate, 
în comuna Gura Ialomiţei, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune este absolut necesară 
finalizarea sistemului de canalizare 
în comună 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1068. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 3360 mii lei 
pentru staţie de epurare, Platonesti, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
finalizarea sistemului de canalizare 
şi a staţiei de tratare şi epurare în 
comună. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1069. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 6720 mii lei 
pentru reabilitare extindere 
alimentare cu apa, canalizare si staţie 
pompare, în Tandărei, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
finalizarea sistemului de canalizare 
şi extinderea alimentării cu apă în 
comună. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1070. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 900 mii lei pentru 
cofinanţare ADI Lunca unarii proiect 
înfiinţare sistem de canalizare si 
staţie de epurare, în comuna Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
finalizarea sistemului de canalizare 
şi a staţiei de tratare şi epurare în 
comună. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1062 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1071. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 4620 mii lei 
pentru sistem de canalizare în sat 
Lăcusteni, Platonest, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesar 
finalizarea sistemului de canalizare 
în comună. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1072. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2.000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de  introducere a sistemului 
de canalizare în staţiunea Monteoru, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesare introducerea 
sistemului de canalizare şi  a staţiei 
de epurare. Acest lucru este cu atât 
mai necesar cu cât Monteoru este o 
zonă cu pontenţial turistic. 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1073. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4000 mii lei pentru sistem de 
canalizare si epurare a apelor uzate 
prin “Programul national de 
dezvoltare a infrastructurii”,(OUG 
105/2010), Gura Ocnitei, jud. 
Dambovita. 
Autori:  
Deputat PNL Gabriel Plaiasu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1074. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1800 mii lei pentru reabilitare si 
extindere partiala a retelelor de apa si 
canalizare din orasul Pucioasa, jud. 
Dambovita. 
Autori:  
Deputat PNL Gabriel Plaiasu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1075. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4000 mii lei pentru realizare sistem 
de canalizare şi  în localitatea 
Bezdead, jud. Dambovita. 
Autori:  
Deputat PNL Gabriel Plaiasu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1076. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
578 mii lei pentru reabilitare si 
extindere a retelelor de apa si 
canalizare din Aglomerarea 
Pucioasa, jud. Dambovita. 
Autori:  
Deputat PNL Gabriel Plaiasu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou cu impact social. Cu 
finantare locala partiala. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1077. Anexa 3/15/29 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitaree a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare retea  apa 
str.Horea, extindere canalizare-
str.Transilvaniei oraş Câmpeni - 
judeţul Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
 deputat PNL Călin Potor, 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
     
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv nou - strazi cu retea de apa 
si canalizare foarte vechi. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1078. Anexa 3/15/29 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1.295 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Alimentare cu apa - 
Cisteiu de Mures si Micoslaca, Oras 
Ocna Mures, judeţul Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
 deputat PNL Călin Potor,  
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
     
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiect nou de investitii cu impact 
social HGR 1435/2010. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1079. Anexa 3/15/29 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
5.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Canalizare comuna 
Sincel, judeţul Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
 deputat PNL Călin Potor,  
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiect nou de investitii. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1080. Anexa 3/15/29  
cod obiectiv 19 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
2528,061 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
 
Reabilitare şi exindere sistem de 
alimentare cu apă , comuna Beclean, 
judeţul Braşov. 
 
Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Chiţoiu Daniel 
Deputat Donţu Mihai-Aurel 
Deputat Dragomir Gheorghe 
Deputat Holban Titi 
Deputat Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Deputat Deputat Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
 
Grupurile parlamentare  ale 
Partidului Naţional Liberal 

Sistemul de alimentare este foarte 
vechi (peste 35 de ani de folosire) 
şi necesită înlocuire pentru că sunt 
foarte multe pierderi pe reţea. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1081. Anexa 3/15/29 
 cod obiectiv 19 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
2.123,217 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
 
Reabilitare şi exindere sistem de 
alimentare cu apă , localitatea Hurez, 
judeţul Braşov. 
 
Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Chiţoiu Daniel 
Deputat Donţu Mihai-Aurel 
Deputat Dragomir Gheorghe 
Deputat Holban Titi 
Deputat Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Deputat Deputat Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
 
Grupurile parlamentare  ale 
Partidului Naţional Liberal 

Sistemul de alimentare este foarte 
vechi (peste 27 de ani de folosire) 
şi necesită înlocuire pentru că sunt 
foarte multe pierderi pe reţea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1082. Anexa 3/15/29 
 cod obiectiv 19 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
641,652mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
 
Reabilitare şi exindere sistem de 
alimentare cu apă , localitatea Luţa, 
judeţul Braşov. 
 
Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Chiţoiu Daniel 
Deputat Donţu Mihai-Aurel 
Deputat Dragomir Gheorghe 
Deputat Holban Titi 
Deputat Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Deputat Deputat Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile parlamentare  ale 
Partidului Naţional Liberal 

Sistemul de alimentare este foarte 
vechi (peste 19 de ani de folosire) 
şi necesită înlocuire pentru că sunt 
foarte multe pierderi pe reţea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1083. Anexa 3/15/29  
cod obiectiv 19 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
4,769.431 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Canalizare şi staţie de epurare în 
satul Ucea de Jos, comuna Ucea, 
judeţul Braşov 
 
Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Chiţoiu Daniel 
Deputat Donţu Mihai-Aurel 
Deputat Dragomir Gheorghe 
Deputat Holban Titi 
Deputat Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Deputat Deputat Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
 
Grupurile parlamentare  ale 
Partidului Naţional Liberal 

Investiţie strict necesară pentru că 
această localitate nu beneficiază de 
o reţea de canalizare şi nici de o 
staţie de epurare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1084. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  560,954 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Modernizare si 
extindere sistem alimentare cu apa si 
canalizare sat stanisesti, com. 
Stanisesti, jud. Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1085. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 13.338 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  “Canalizare + statie 
epurare”, comuna GARLENI, jud 
Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1086. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 9150 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Alimentare cu apa, 
canalizare, statie de epurare, satele 
Glavanesti, Frumuselu, Muncelu 
Com Glavanesti, Judetul Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1087. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2200  mii lei pentru finanţarea 
obiectivului, Canalizare si statie de 
epurare in satele Helegiu si Deleni, 
comuna Helegiu, judetul Bacau, , 
judetul Bacau.  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1088. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 6296,568 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Proiectul "Sistem de 
canalizare si epurare a apelor  uzate", 
sat. Letea Veche, com.Letea, Jud 
Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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crt. 
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- 1080 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1089. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 7267,934 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Proiectul "Sistem de 
canalizare si epurare a apelor 
uzate"Com.Letea Veche, Satele : 
HOLT, RUSI CIUTEA, SIRETU, 
com.Letea, Jud Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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- 1081 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1090. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 5648 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Sistem canalizare si 
epurare ape uzate Comuna Parincea 
Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1082 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1091. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  4000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Sistem de canalizare 
satele : Pirjol, Tărîţa,  Campeni, 
Pustiana, Băseşti, Băhnăşeni 
Comuna Parjol Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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- 1083 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1092. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  6561,456 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului  Extindere 
reţea canalizare şi staţie  epurare  
comuna Răcăciuni, judeţul Bacău 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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- 1084 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1093. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  5939,69 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Canalizare  comuna 
Rosiori, Sat Rosiori Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1094. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

 Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 600 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Apa/canal – Pancesti 
Com Sascut Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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- 1086 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1095. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  972 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Proiectul "Sistem de 
canalizare si epurare a apelor uzate" 
–com. Sascut, sat Schineni si sat 
Sascut Jud Bacau  
 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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- 1087 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1096. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  5120 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Proiectul "Sistem de 
canalizare si epurare a apelor uzate" 
– com.Sascut, sat pancesti Com 
Sascut Jud Bacau  
 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1097. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului,  Cod obiectiv 19 - 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate B 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 500.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Alimentare cu apă,” în 
comuna Chisinau Cris, judeţul Arad 
 
Autori Deputati PNL: 
Mihaita Calimente 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1098. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului,  Cod obiectiv 19 - 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate B 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.500.000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului “Canalizare,” 
în comuna Livada , judeţul Arad 
 
Autori Deputati PNL: 
Mihaita Calimente 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1099. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului,  Cod obiectiv 19 - 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate B 

 Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 800.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Canalizare,” în comuna 
Zimand , judeţul Arad 
 
Autori Deputati PNL: 
Mihaita Calimente 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1100. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului,  Cod obiectiv 19 - 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate B 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.000.000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului “Canalizare,” 
în comuna Socodor , judeţul Arad 
 
Autori Deputati PNL: 
Mihaita Calimente 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1101. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului,  Cod obiectiv 19 - 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate B 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 11.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Alimentare cu apă, 
canalizare şi staţie de epurare a apei 
uzate” în comuna Muereasca, judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

 Continuare obiectiv de investii, 
cofinanţare fonduri europene, 
obiect nou de investiţie cu impact 
social 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1102. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 10.500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Sistem de canalizare şi 
epurare ape uzate menajere în 
comuna Ioneşti, judeţul Vâlcea. 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1103. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Canalizare apă, com 
Tetoiu judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1104. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Introducere reţea de 
alimentare cu apă şi canalizare în 
cartierul Căzăneşti, municipiul 
Râmnicu Vâlcea judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1105. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Introducere reţea de 
alimentare cu apă şi canalizare în 
cartierul Nuci, municipiul Râmnicu 
Vâlcea judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1106. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Introducere reţea de 
alimentare cu apă şi canalizare în 
cartierul Stolniceni, municipiul 
Râmnicu Vâlcea judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1107. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1000 lei pentru finanţarea 
obiectivului Introducere reţea de 
alimentare cu apă şi canalizare în 
cartierul Râureni, municipiul 
Râmnicu Vâlcea judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1108. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reţea de canalizare com. 
Copăceni judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1109. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
- Cod obiectiv 19 - Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  1500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Proiect de aducţiune apă 
potabilă, oraş Băbeni 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv nou de investiţii Sumele 
sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1110. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 800 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Lucrări de introducere 
a sistemului de alimentare cu apă în 
satele Scărişoara şi Govora – sat” , 
Judetul Valcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Obiectiv nou de investiţie cu 
impact social 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1111. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
6450 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare şi construcţie canalizare 
manajeră sat 2 Mai, comuna Limanu, 
jud. Constanţa 
 
Autori: deputat PNL Gheorghe 
Dragomir,  
deputat PNL Mihai Lupu şi senator 
PNL Puiu Haşotti 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

 Obiectiv nou de investiţie cu 
impact social 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1112. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod Obiectiv 18 
 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelr de alimentare cu apa si 
canalizare precum si a statiilor de 
tratare a apei potabile si a apei 
uzate 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
148 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Alimentare cu apa, Sat. 
Lastuni Comuna Mihail 
Kogalniceanu,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Continuare obiectiv de investitie 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1113. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod Obiectiv 19 
 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelr de alimentare cu apa si 
canalizare precum si a statiilor de 
tratare a apei potabile si a apei 
uzate 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
8395,15 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Retea canalizare ape 
uzate menajere si statie de epurare, 
Comuna Cerna,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1114. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod Obiectiv 19 
 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelr de alimentare cu apa si 
canalizare precum si a statiilor de 
tratare a apei potabile si a apei 
uzate 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
6998,4022 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Realizarea sistemelor 
integrate de canalizare si statie de 
epurare – extinderea retelei de 
distributie apa, Comuna Chilia 
Veche,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Obiectiv de investitie nou 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1115. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod Obiectiv 19 
 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelr de alimentare cu apa si 
canalizare precum si a statiilor de 
tratare a apei potabile si a apei 
uzate 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare sistem de 
alimentare cu apa, Comuna Mihail 
Kogalniceanu,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Obiectiv nou de investitie 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1116. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod Obiectiv 19 
 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelr de alimentare cu apa si 
canalizare precum si a statiilor de 
tratare a apei potabile si a apei 
uzate 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare foraje 
Alimentare cu apa, Comuna 
Turcoaia,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Forajele existente sunt situate in 
zona cu nitrati, pune in pericol 
sanatatea cetatenilor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1117. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod Obiectiv 19 
 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelr de alimentare cu apa si 
canalizare precum si a statiilor de 
tratare a apei potabile si a apei 
uzate 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
7000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Extindere retea de 
canalizare, Comuna Turcoaia,  Judet: 
Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
SF existent 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1118. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod Obiectiv 19 
 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelr de alimentare cu apa si 
canalizare precum si a statiilor de 
tratare a apei potabile si a apei 
uzate 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
10750 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Proiect integrat 
canalizare, statie de epurare si 
drumuri interioare, Sat. Horia, 
Comuna Horia,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1119. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 19 B 

Se alocă suma de 3509,7 mii lei 
pentru modernizarea reţelei de apă 
potabilă în comuna Lunca Bradului, 
judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Reţeaua este într-o stare avansată 
de uzură, anul punerii în funcţiune 
fiind 1974. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1111 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1120. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 19 B 

Se alocă suma de 6942 lei pentru 
alimentare cu apă şi canalizare în 
comuna Beica de Jos, judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lucrare importantă pentru că nu 
există nici apă potabilă, nici 
canalizare în comuna Beica de Jos. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1112 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1121. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 19 B 

Se alocă suma de 729 lei pentru 
canalizare menajeră în localităţile 
Solovăstru şi Jabeniţa în comuna 
Solovăstru, judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lipsă fonduri pentru asigurarea  
co-finanţării din bugetul local şi a 
T.V.A.-ului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1113 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1122. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 19 B 

Se alocă suma de 2752 lei pentru 
canalizare şi epurare ape menajere în 
Vătava, judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1114 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1123. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 19 B 

Se alocă suma de 700 mii lei pentru 
prima infiintare a Retelei Publice de 
Apă Uzata, prima infiintare a Retelei 
Publice de Apa Potabila, 
modernizare Strazi Secundare, prima 
Infiintare Gradinita cu Program 
Prelungit si modernizare Camin 
Cultural”, in Comuna  Zau de 
Campie 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Cofinanţare. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1115 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1124. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 19 B 

Se alocă suma de 1125 lei pentru 
canalizare şi epurare ape menajere şi 
industriale în localităţile Ruşii Munţi, 
Morăreni Maiorăşti în comuna Ruşii 
Munţi, judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1116 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1125. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 19 B 

Se alocă suma de 8812 lei pentru 
canalizare menajeră şi staţie de 
epurare, în comuna Răstolniţa, 
judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1117 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1126. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 19 B 

Se alocă suma de 12700 lei pentru 
canalizare menajeră, comuna 
Crăciuneşti, judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1118 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1127. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 19 B 

Se alocă suma de 425 lei pentru 
alimentare cu apă, localităţile Milăşel 
şi Lefaia, comuna Crăieşti, judeţul 
Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1119 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1128. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 19 B 

Se alocă suma de 4300 lei pentru 
realizarea reţelelor de canalizare şi 
staţiei de epurare în Lechinţa, oraş 
Iernut, judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Studiu de fezabilitate.  Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1120 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1129. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 19 B 

Se alocă suma de 3000 lei pentru 
realizarea reţelelor apă şi 
infrastructura drumului pe str. 
Republicii, A. Iancu, Şcolii şi 
Viitorului, oraş Târnăveni, judeţul 
Mureş. 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1121 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1130. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 19 B 

Se alocă suma de 4000 lei pentru 
canalizare menajeră şi staţie de 
epurare pentru localităţile comunei 
Band,  judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
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- 1122 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1131. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 19 A 

Se alocă suma de 8000 mii lei pentru 
introducere reţea de canalizare 
comuna Breaza, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lipsă fonduri proprii. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1132. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 19 A 

Se alocă suma de 4000 mii lei pentru 
canalizăre menajeră şi staţie de 
epurare pentru localităţile comunei 
Band, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Localitate cu numar mare de etnici 
rromi. Lipsa acuta de apa potabila 
si menajera. Prin crearea unei 
infrastructuri apa canal se formează 
conditiile de eliminare a tensiunilor 
sociale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1133. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
9000 mii lei pentru realizare sistem 
de canalizare în sat Magureni, jud. 
Prahova. 
Autori:  
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1125 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1134. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei necesari  cofinantarii  
realizarii obiectivului canalizare si 
statie de epurare in comuna 
Cocorastii Mislii,  jud. Prahova. 
Autori:  
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1126 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1135. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2000 mii lei pentru reabilitare retea 
apa sat Magureni, jud. Prahova. 
Autori:  
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea crearii retelei  
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de locuire in mediul 
rural.  
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1136. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4500 mii lei pentru retea canalizare si 
statie de epurare comuna Scorteni, 
jud. Prahova. 
Autori: 
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Investitie noua, fonduri europene. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1137. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzateB 

Din suma prevăzută se alocă 3500 
mii lei pentru Canalizare şi staţie de 
epurare  comuna Bogdan Vodă, Jud 
Maramureş 
 
Autori:  
Deputat PNL Pavel Horj  
Deputat PNL Vasile Berci  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1138. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzateB 

Din suma prevăzută se alocă 4000 
mii lei pentru canalizare şi staţie de 
epurare  comuna Botiza, Jud 
Maramureş 
Autori:  
Deputat PNL Pavel Horj  
Deputat PNL Vasile Berci  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu, mai ales in 
conditiile in care Comuna Botiza 
este o zonă agroturistică. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1139. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzateB  

Din suma prevăzută se alocă  
13126,876 mii lei pentru canalizare 
şi staţie de epurare  comuna Şieu, 
Jud Maramureş 
Autori:  
Deputat PNL Pavel Horj  
Deputat PNL Vasile Berci  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. Lucrările de 
aducţiune de apă s-au încheiat în 
2009. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1140. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzateB 

Din suma prevăzută se alocă  
30767,186 mii lei pentru canalizare 
şi staţie de epurare  în localitatea 
Călineşti, Jud Maramureş 
Autori:  
Deputat PNL Pavel Horj  
Deputat PNL Vasile Berci  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. Lucrările de 
aducţiune de apă s-au încheiat în 
2010. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1132 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1141. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzateB 

Din suma prevăzută se alocă  
90312,178 mii lei pentru canalizare 
şi staţie de epurare  în localitatea 
Ruscova, Jud Maramureş 
Autori:  
Deputat PNL Pavel Horj  
Deputat PNL Vasile Berci  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. Lucrările de 
aducţiune de apă s-au încheiat în 
2010. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1142. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzateB 

Din suma prevăzută se alocă 
3716,842  mii lei pentru canalizare şi 
staţie de epurare  în localitatea Rona 
de Jos, Jud Maramureş 
Autori:  
Deputat PNL Pavel Horj  
Deputat PNL Vasile Berci  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. Lucrările de 
aducţiune de apă s-au încheiat în 
2010. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1143. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Devoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 –Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
911 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare şi extindere 
sisteme de alimentare cu apă şi 
canalizare în jud. Teleorman – parte 
din Programul Operaţional Sectorial 
de Mediu Axa Prioritară I, 
municipiul Roşiori de Vede, jud 
Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară, 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
 Grupurile Parlamentare ale PNL 

Cofinanţare: 911 mii lei 
Cota parte a: 950 mii lei a sumei de 
garantare a împrumutului aferent 
anului 2010  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1144. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Devoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 –Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2.003  mii lei  pentru obiectivul 
Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie 
de epurare a apelor menajere în 
satele Ciolăneştii din Deal şi 
Ciolăneştii din Vale, comuna 
Ciolăneşti, jud. Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,   
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL 

Continuare obiectiv de investiţii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1145. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 19 
Sistem integrat de reabilitare a 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
6900 mii lei pentru extinderea 
sistemului de canalizare din comuna 
Chiscani, judeţul Brăila. 
 
Autori:  
deputat PNL Diana Tuşa, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1137 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1146. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 19 
Sistem integrat de reabilitare a 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2500 mii lei pentru realizare sistem 
de canalizare şi construirea unei staţii 
de epurare în comuna Mircea Vodă, 
judeţul Brăila. 
 
Autori:  
deputat PNL Diana Tuşa, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1147. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 19 
Sistem integrat de reabilitare a 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
3000 mii lei pentru realizare sistem 
canalizare în comuna Gradiştea, 
judeţul Brăila. 
 
Autori:  
deputat PNL Diana Tuşa, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1148. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 19 
Sistem integrat de reabilitare a 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1123 mii lei pentru realizare sistem 
canalizare în comuna Tichileşti, 
judeţul Brăila. 
 
Autori:  
deputat PNL Diana Tuşa, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1149. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 19 
Sistem integrat de reabilitare a 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
42500 mii RON  pentru realizarea 
proiectului de alimentare cu apă şi 
canalizare în comuna Buciumi, 
judeţul Sălaj 
 
 
 
Autori:  
deputat PNL Mirel Taloş, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1150. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 19 
Sistem integrat de reabilitare a 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
 
 
 
 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
8953 mii RON  pentru realizarea 
proiectului de introducere a 
canalizării menajere în cartierul 
Ortelec, mun. Zalău, judeţul Sălaj. 
 
 
Autori:  
deputat PNL Mirel Taloş, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1151. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.000 mii lei pentru demararea  
lucrărilor de introducere a sistemului 
de alimentare cu apă şi a canalizării 
în satele Scutelnici şi Lipănescu – 
comuna Scutelnici, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 1800 gospodării 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. Totodată, este 
necesară şi introducerea sistemului 
de canalizare pentru a asigura 
localnicilor condiţii de viaţă  
civilizate. 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1143 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1152. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.000 mii lei pentru   proiectare şi 
demarare lucrări la sistemul de  
alimentare cu apă şi canalizare în 
localitatea Stîlpu, comuna Stîlpu, 
judeţul Buzău. 
 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 3200 gospodării 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. Totodată, este 
necesară şi introducerea sistemului 
de canalizare pentru a asigura 
localnicilor condiţii de viaţă  
civilizate. 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1144 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1153. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de distribuţie a apei  şi 
staţie de epurare în Monteoru, Dealul 
Viei, Ogrăzile, Gura Sărăţii şi Cătun, 
comuna Merei, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
demararea lucrărilor pentru 
distribuţia apei care să asigure celor 
3500  gospodării cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1145 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1154. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2.000 mii lei pentru reabilitarea 
sistemului de alimentare cu apă şi 
canalizare din satul Poşta Cîlnău, 
comuna Poşta Cîlnău, judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 6603 gospodării 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. Totodată, este 
necesară şi introducerea sistemului 
de canalizare pentru a asigura 
localnicilor condiţii de viaţă  
civilizate. 
 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



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

- 1146 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1155. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.500 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de introducere a sistemului 
de alimentare cu apă şi canalizare în 
satul Măgura, comuna Măgura, 
judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor gospodăriilor 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



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

- 1147 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1156. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.000 mii lei pentru  demararea 
lucrărilor de înfiinţare a unei reţele 
publice de canalizare şi a staţiei de 
epurare în comuna Glodeanu Sărat, 
judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura celor 4762 
localnicilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt  absolut necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare şi  a staţiei de epurare.  
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



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

- 1148 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1157. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2.000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de înfiinţare a unei reţele 
de canalizare în comuna Pietroasele, 
judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Dat fiind cerinţele actuale, 
introducerea unei reţele de 
canalizare este mai mult decât 
necesară pentru a asigura celor 
3750 de gospodării condiţii de viaţă 
mai civilizate . 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



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

- 1149 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1158. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 8.000 mii lei pentru introducere 
canalizare în comuna Rîmnicelu, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor  condiţii de viaţă mai 
bune sunt  absolut necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare şi  a staţiei de epurare şi 
tratare a apei.  
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1150 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1159. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
700 mii  lei pentru modernizarea 
staţiei de tratare a apelor uzate în 
satul Beceni, comuna Beceni, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Aducerea staţiei de tratare a apelor 
uzate la condiţii optime de 
funcţionare este o condiţie 
indispensabilă unei comunităţi. 
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1160.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 
 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1.500 mii  lei pentru demararea 
lucrărilor de înfiinţare a unei staţii de 
epurare a apelor reziduale în comuna 
Pietroasele, judeţul Buzău. 
   
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Aducerea staţiei de tratare a apelor 
uzate la condiţii optime de 
funcţionare este o condiţie 
indispensabilă oricărei comunităţi. 
De avantajele acesteia urmează să 
beneficieze  
3750 persoane. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1161. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 6.400 mii lei 
pentru obiectivul „Canalizare, staţie 
de epurare şi extinderea alimentării 
cu apă” com. Poiana Ilvei, jud. 
Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv nou Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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- 1153 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1162. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 660 mii lei pentru 
obiectivul „Canalizare şi Staţie de 
epurare”, com. Urmeniş, jud. 
Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Investiţie nouă Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1163. Anexa 3/15/29 
Ministerul dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 19 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
2000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Realizare sistem canalizare,  comuna 
Măieruş, judeţul Braşov 
 
Iniţiator, 
Deputat PNL Mihai Donţu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Nicolăescu Gheorghe-
Eugen 
Deputat PNL Ţintean Ioan 
Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

Investiţia este necesară pentru ca 
locuitorii comunei Măieruş să poată 
beneficia de condiţiile unui trai 
civilizat 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1164. Anexa 3/15/29 
Ministerul dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 19 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
2000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Realizare sistem canalizare, sat 
Rotbav, comuna Feldioara, judeţul 
Braşov. 
 
Iniţiator, 
Deputat PNL Mihai Donţu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Nicolăescu Gheorghe-
Eugen 
Deputat PNL Ţintean Ioan 
Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
 
 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

Investiţia este necesară pentru ca 
locuitorii localităţilor din 
vecinătatea Feldioarei să poată 
beneficia de condiţiile unui trai 
civilizat. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1165. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
 
Cod obiectiv 19- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate-B  
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
8825 mii lei pentru introducere reţea 
de canalizare în sat Burda şi comuna 
Budureasa, jud. Bihor. 
 
Autor: Deputat PNL Nicolae Jolţa,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru obiectivul menţionar există 
depus studiu de fezabilitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1166. Anexa 3/15/29 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
700 mii lei pentru  finanţarea 
,,Extindere canalizare şi construire 
staţie de epurare comuna Bala 
aprobat prin (OG 7/06)”- comuna 
Bala, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1167. Anexa 3/15/29 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
300 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Alimentare cu 
apă+canalizare+staţie epurare”- 
comuna Vlădaia, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv nou de investiţie cu 
impact social 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1159 -

consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1168. Anexa 3/15/29 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului Extindere alimentare cu 
apă P.T.-Execuţie 3 Km “–comuna 
Ponoarele, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Alimentare cu apă a 4 sate care duc 
lipsă acută de apă în perioada de 
vară 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1169. Anexa 3/15/29 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4.017,80 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Alimentare cu apă în 
sistem canalizat”- comuna Broşteni, 
jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Alimentare cu apă satelor care duc 
lipsă acută de apă în perioada de 
vară 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1170. Anexa 3/15/29 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4.500 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Alimentare cu apă sat 
Voloiac”- comuna Voloiac, jud 
Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Există proiect şi studiu de 
fezabilitate din 1995 dar nu s-au 
primit fonduri 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1171. Anexa 3/15/29 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
394,144 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului Sistem integrat de 
alimentare cu apă, staţii de tratare, 
canalizare şi staţii de epurare în 
satele Dedoviţa Veche, Ergheviţa, 
Poroina şi Valea Copcii, comuna 
Şimian, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Cotă de cofinanţare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1172. Anexa 3/15/29 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
721,304 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului Canale colectare în 
localitatea Piatra Albă, comuna 
Şimian, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv nou de investiţie cu 
impact social 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1173. Anexa 3/15/29 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1554,412 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Sistem centralizat de 
alimentare cu apă a satelor 
Dumbrava de Jos şi Higiu”-comuna 
Dumbrava jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv nou de investiţie Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1174. Anexa 3/15/29 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
100 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Alimentare cu apă-sat 
Prejna”- comuna Balta, jud 
Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Stare avansată de uzură pentru 
multe componente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1175. Anexa 3/15/29 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
200 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,, Alimentare cu apă sat 
Nadanova”- comuna Isverna, jud 
Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Investiţie nouă Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1176. Anexa 3/15/ 29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 19 
Sistem integrat  de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare precum si a statiilor de 
tratare  a apei potabile  si a apei 
uzate - B 
 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
850 mii lei penrru extindere reţea 
canalizare, Comuna Brăeşti, jud. Iaşi 
 
 
 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Investiţia este necesară pentru a se 
asigura continuarea dezvoltării 
infrastructrii locale din comuna 
Afumaţi în vederea dezvoltării sale 
din punct de vedere urbanistic. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1177. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 19 
Sistem integrat  de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare precum si a statiilor de 
tratare  a apei potabile  si a apei 
uzate - B 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
500  mii lei pentru alimentare cu apă 
sat Albeşti si înfiintare reţea 
canalizare, Comuna Brăeşti, jud. Iaşi.  
 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales in mediu rural 
 nu mai corespund necesitatilor si 
cerintelor actuale, pentru  
modernizarea satului romanesc, 
pentru un trai decent sunt  necesare 
astfel de investitii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1178. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 19 
Sistem integrat  de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare precum si a statiilor de 
tratare  a apei potabile  si a apei 
uzate 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
751,62 mii lei pentru înfiinţare 
sistem de alimentare cu apă in 
localitatile Cositeni si extindere 
retele distributie apa potabila in 
localitatea Holm  si cartier Budai,  
Oras Podu Iloaiei. 
 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Necesitatea creării reţelei de apă 
pentru imbunătăţirea 
condiţiilor de locuire in mediul 
rural 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1179. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 19 
Sistem integrat  de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare precum si a statiilor de 
tratare  a apei potabile  si a apei 
uzate - B 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
7.680  mii lei pentru canalizare şi 
staţie de epurare în Comuna 
Mirceşti. Jud. Iaşi. 
 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investiţie cu 
impact asupra mediului. Acest 
proiect este necesar, asfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1180. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 19 
Sistem integrat  de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum si a statiilor de 
tratare  a apei potabile  şi a apei 
uzate - B 
 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
9.825  mii lei pentru Proiect integrat 
apă- canal şi staţie de epurare, 
Comuna Popeşti, jud. Iaşi. 
 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de apă şi 
canalizare în comună, iar pentru 
creşterea calităţii apei potabile este 
necesară investiţia intr-o statie de 
epurare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1181. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
500 mii lei pentru înfiinţare reţea de 
canalizare cu staţie de epurare în 
Comuna Răchiteni, jud. Iaşi. 
 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de apă şi 
canalizare în comună. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1182. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1453  mii lei pentru extindere reţea 
de apă si canalizare in sat Miclăuşeni 
şi infiintare reţea canalizare şi statie 
de epurare a apelor in sat Butea, 
Comuna Butea, jud. Iaşi. 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare si a statiei de epurare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1183. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
5185,985 mii lei pentru sistem de 
canalizare si statie de epurare in 
satele Sarulesti si Sandulita din 
comuna Sarulesti, jud. Calarasi. 
Autori:  
Deputat PNL Dan Motreanu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1184. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
 
Cod obiectiv 19 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate B 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
6000 mii lei pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă în 
comuna Apoldu de Jos, judeţul Sibiu.
 
Autori:  
Deputat PNL Mircea Cazan 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi  
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1185. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
 
Cod obiectiv 19 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate B 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
9127 mii lei pentru realizare sistem 
canalizare şi construcţia unei staţii de 
epurare în comuna Apoldu de Jos, 
judeţul Sibiu. 
 
Autori:  
Deputat PNL Mircea Cazan 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi  
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1186. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
2700 mii lei pentru finantarea 
obiectivului canalizare menajera si 
statie de epurare localitatile Stancesti 
si Manolesti Vale,com.Mihai 
Eminescu, jud. Botosani 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1187. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
200 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Proiect integrat 
extindere si modernizare sistem de 
alimentare, canalizare  si epurare 
comuna Prajeni, Modernizarea 
drumului DC43, Centru de asistenta 
copii dupa programul scolar, 
Infiintare punct muzeistic comuna 
Prajeni, jud. Botosani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1188. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
11028 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Proiect integrat 
Modernizare DC8 Crasnaleuca , 
Sistem centralizat de canalizare 
menajera si statie de epurare, 
Modernizare cladire pentru 
amenajare camin de batrani, 
Reabilitare conducta distributie 
alimentare cu apa Cotusca, 
Achizitionare de utilaje pentru 
gospodarie comunală, Dotare camin 
cultural Cotusca, jud. Botosani 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1189. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Cod 
obiectiv 19 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
150 mii lei extindere alimentare apă, 
comuna Albeşti Paleologu, jud 
Prahova 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Adriana 
Săftoiu, 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL       

Creşterea gradului de comfort al 
locuitorilor din localitate şi 
creşterea calităţii vieţii acestora. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1190. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Cod 
obiectiv 19 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1.000 mii lei pentru alimentare cu 
apa în extindere alimentare apă, 
comuna Tomşani, jud. Prahova 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Adriana 
Săftoiu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL       

Creşterea gradului de comfort al 
locuitorilor din localitate şi 
creşterea calităţii vieţii acestora. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1191. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Cod 
obiectiv 19 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4,600 mii lei pentru înfiinţare reţea 
canalizare, comuna Gornet- Cricov, 
jud. Prahova 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Adriana 
Săftoiu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL                      

Obiectiv nou de investitii cu impact 
social 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1192. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Cod 
obiectiv 19 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
10.000 mii lei pentru reţea de 
canalizare cu staţie de epurare, 
comuna Tomşani, jud Prahova 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Adriana 
Săftoiu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL                   
 

Obiectiv nou de investitii cu impact 
social.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1193. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 80 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Hemeius-Renovare casa 
memoriala GRIGORE TABACARU, 
Comuna Hemeius, judetul Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1194. Anexa 3/15/29 – Ministerul Din suma prevăzută se alocă  suma Sumele sunt necesare pentru Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale  
 

de 400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  extindere camin cultural 
in comuna Magiresti, judetul Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1195. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  1200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Reabilitare Casa de 
Cultura sat Racaciuni, com 
Racaciuni, Jud Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
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Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1196. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 300.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Reabilitare Camin 
Cultural,” în comuna Sintea Mare  , 
judeţul Arad 
 
Autori Deputati PNL: 
Mihaita Calimente 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
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nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1197. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale  

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 800 lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare Cămin 
Cultural, com.Valea Mare judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1198. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii în 
continuare) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
15 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare Cămin Cultural – sat 
Ciobăniţa, comuna Mereni, jud. 
Constanţa 
 
Autori: deputat PNL Gheorghe 

Continuare obiectiv de investiţii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
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Dragomir,  
deputat PNL Mihai Lupu şi senator 
PNL Puiu Haşotti 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1199. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod Obiectiv 23 
 
PROGRAMUL CONSTRUIRE 
ASEZAMINTE CULTURALE 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare si 
modernizare camin cultural, Comuna 
Turcoaia,  Judet: Tulcea 
Autor:  
Deputat: Popa Octavian Marius 
Grupul PNL 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
SF, PT existent 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
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face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1200. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod Obiectiv 23 
 
PROGRAMUL CONSTRUIRE 
ASEZAMINTE CULTURALE 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare Camin 
Cultural, Sat. Razboieni, Comuna 
Casimcea,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1201. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod Obiectiv 23 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1336,28 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului reparatie Camin 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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PROGRAMUL CONSTRUIRE 
ASEZAMINTE CULTURALE 

Cultural, Comuna Chilia Veche,  
Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Obiectiv de investitie nou 
 

avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1202. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 23 

Se alocă suma de 122 mii lei pentru 
reabilitare cămin cultural Leordeni, 
comuna Gh. Doja, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 

Suma ce trebuie plătită de Consiliul 
Local în anul 2011 şi pentru care nu 
există fonduri 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
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Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1203. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 23 

Se alocă suma de 121 mii lei pentru 
reabilitare cămin cultural Ilieni, 
comuna Gh. Doja, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma ce trebuie plătită de Consiliul 
Local în anul 2011 şi pentru care nu 
există fonduri 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
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Patrimoniului Naţional. 

1204. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 23 

Se alocă suma de 144 mii lei pentru 
reabilitare cămin cultural Tirimia, 
comuna Gh. Doja, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma ce trebuie plătită de Consiliul 
Local în anul 2011 şi pentru care nu 
există fonduri 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1205. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 23 

Se alocă suma de 95 mii lei pentru 
recompartimentare şi extindere 
cămin cultural comuna Gurghiu, 
Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  

Lucrare începută în 2007 din 
fonduri guvernamentale, realizată 
în proporţie  
de 89% şi sistată din lipsă de 
finanţare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
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deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1206. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 23 

Se alocă suma de 276 mii lei pentru 
reabilitare cămin cultural Bord, 
comuna Cucerdea, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lucrare promovată prin licitaţie 
publică aflată sub contract, 
întreruptă momentan din lipsă de 
fonduri 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
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propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1207. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Devoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv  23 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii în 
continuare) 

Din suma prevăzută  se alocă suma 
de 260 mii lei pentru Reabilitare 
Cămin Cultural, Botoroaga, jud. 
Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,   
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
 Grupurile Parlamentare ale PNL 

Continuare obiectiv de investiţii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1208. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Devoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv  23 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii în 

Din suma prevăzută  se alocă suma 
de 400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare Cămin 
Cultural comuna Peretu, jud. 

Continuare obiectiv de investiţii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
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continuare) Teleorman 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,   
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
 Grupurile Parlamentare ale PNL 

specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1209. Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Devoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv  23 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii în 
continuare) 

Din suma prevăzută  se alocă suma 
de 1.088,294 mii lei pentru 
obiectivul Reabilitare Cămin 
Cultural, com. Năsturelu, jud. 
Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,   
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 

Continuare obiectiv de investiţii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
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Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
 Grupurile Parlamentare ale PNL 

culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1210. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
300 mii lei pentru reabilitarea 
căminului cultural din comuna 
Siliştea, judeţul Brăila. 
 
Autori:  
deputat PNL Diana Tuşa, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
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1211. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
675 mii lei pentru următoarul 
obiectiv de investiţii: 
Construire Cămin Cultural Archid, 
comuna Coseiu , jud. Sălaj. 
 
Autori:  
deputat PNL Mirel Taloş, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Construirea acestui obiectiv este 
necesară pentru a putea avea un 
spaţiu adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul acestei localităţi. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1212. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale  

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1.500 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de  reabilitare a Casei de 
Cultură din Berca, comuna Berca, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 

Clădirea se găseşte intr-o stare de 
uzură avansată . Vechimea clădirii  
impune reconsolidarea.  
-Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
-de acest Cămin Cultural urmează 
să beneficieze 8500 persoane. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1198 -

PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1213. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale  

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2.000 mii lei pentru reabilitarea 
căminelor culturale din satele Lipia, 
Merei şi Nenciuleşti, comuna Merei, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Clădirile  se găsesc  intr-o stare de 
uzură avansată . Vechimea acestora  
impune reconsolidarea.  
-Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţilor 
menţionate. 
-de acest cămine  culturale urmează 
să beneficieze 10.000 persoane. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
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către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1214. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale  

Din suma prevăzută se alocă suma de 
20.000 mii lei pentru reabilitarea 
căminului cultural şi a casei de 
cultură din oraşul Pătârlagele, judeţul 
Buzău. 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului 
 
Autori: senator PNL Cristinel Marian 
Bîgiu, deputat PNL Daniel Chiţoiu, 
deputat PNL Mihai Aurel Donţu, 
deputat PNL Gheorghe Dragomir, 
deputat PNL Gheorghe - Eugen 
Nicolaescu, deputat PNL Ioan 
Ţintean, deputat PNL Horia-Dorin  
Uioreanu , deputat PNL George 
Adrian Scutaru şi deputat PNL Titi 
Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Clădirile  se găsesc  intr-o stare de 
uzură avansată . Vechimea acestora  
impune reconsolidarea.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1215. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale  

Din suma prevăzută se alocă suma de 
200 mii lei pentru reabilitarea 
căminului cultural din comuna 
Florica, judeţul Buzău. 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 

Clădirea se găseşte intr-o stare de 
uzură avansată . Vechimea clădirii  
impune reconsolidarea.  
-Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
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mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite PNL 

natură, la nivelul localităţii. 
-de acest Cămin Cultural urmează 
să beneficieze  1700 persoane. 

se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1216. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii în 
continuare) 
 
 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 600 mii lei pentru 
obiectivul „Reabilitare cămine 
culturale”, com. Miceştii de Câmpie, 
jud. Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv în continuare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
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mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1217. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii în 
continuare) 
 
 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 500 mii lei pentru 
obiectivul „Reabilitare cămin 
cultural”, com. Tiha Bârgăului, jud. 
Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Lucrare în derulare  Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1218. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
700 mii lei pentru finanţarea 

Lucrările au fost începute şi 
neterminate din lipsă de fonduri. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1202 -

Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii în 
continuare) 

obiectivului „Constructie camin 
cultural sat Odaia Manolache”, 
comuna Vanatori, judetul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Este necesara finalizarea 
obiectivului de investitii. 
 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1219. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii în 
continuare) 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare Camin 
Cultural”, comuna Munteni, judetul 
Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 

Lucrările au fost începute şi 
neterminate din lipsă de fonduri. 
Este necesara finalizarea 
obiectivului de investitii. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
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deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1220. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii în 
continuare) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
32 mii lei pentru reabilitare “Cămin 
Cultural” comuna Roşia, jud. Bihor. 
 
Autor: Deputat PNL Nicolae Jolţa,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
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Patrimoniului Naţional. 

1221. Anexa 3/15/29 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii în 
continuare) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
200 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Finalizare reabilitare  
Cămin Cultural Voloiac”- comuna 
Voloiac, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv început şi aproape de 
finalizare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1222. Anexa 3/15/29 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii în 
continuare) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
300 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Reabilitare şi extindere 
Cămin Cultural Bala” –comuna Bala, 
jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   

Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
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Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1223. Anexa 3/15/29 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii în 
continuare) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
100 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,, Reabilitare Cămin 
Cultural Severineşti”-comuna 
Căzăneşti, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
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propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1224. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 23 
Programul aşezăminte culturale. 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
853  mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Cămin Cultural, 
Comuna Mirceşti, jud. Iaşi. 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investitie cu 
impact social. Necesitatea 
existenţei unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1225. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1.150 mii lei pentru reabilitare 
Cămin cultural, sat Răchiteni, 
Comuna Răchiteni, jud. Iaşi. 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
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Cod obiectiv 23 
Programul aşezăminte culturale. 

 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1226. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
600 mii lei pentru reabilitare 
căminului cultural din comuna 
Apoldu de Jos, judeţul Sibiu. 
 
Autor:  
deputat PNL Mircea Cazan  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
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Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1227. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 23-Programul 
asezaminte culturale (investitii in 
continuare) 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
1282 mii lei pentru reabilitare si 
modernizare camin cultural in 
localitatea  Padureni, comuna 
Sendriceni, jud. Botosani 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
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1228. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 23-Programul 
asezaminte culturale (investitii in 
continuare) 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
3500 mii lei pentru camin cultural in 
comuna Sendriceni, jud. Botosani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1229. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 23-Programul 
asezaminte culturale (investitii in 
continuare) 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
1000 mii lei pentru reabilitare camin 
cultural in localitatea Stiubieni, jud. 
Botosani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
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Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1230. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma  
de 737,8 mii lei pentru lucrări de 
reabilitare şi extindere Cămin 
Cultural localitatea Frata, jud. Cluj. 
 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru acest obiectiv sunt necesare 
lucrări de reabilitare, astfel încât 
acest spaţiu să devină adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
acestei localităţi. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
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către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1231. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma  
de 200 mii lei pentru finalizare 
lucrări de reabilitare şi dotare Cămin 
Cultural Răscruci, comuna Bonţida, 
jud. Cluj. 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru acest obiectiv sunt necesare 
lucrări de reabilitare, astfel încât 
acest spaţiu să devină adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
acestei localităţi. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1232. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma  
de 
730 mii lei pentru finalizare lucrări 
Cămin Cultural Vad, jud. Cluj. 
 
 

Pentru acest obiectiv sunt necesare 
lucrări de reabilitare, astfel încât 
acest spaţiu să devină adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
acestei localităţi. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
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Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

 
 

se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1233. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma  
de 
300 mii lei pentru lucrări de 
reabilitare Cămin Cultural comuna 
Tureni, jud. Cluj. 
 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 

Pentru acest obiectiv sunt necesare 
lucrări de reabilitare, astfel încât 
acest spaţiu să devină adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
acestei localităţi. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
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Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1234. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma  
de 
400 mii lei pentru  lucrări de 
reabilitare şi extindere Cămin 
Cultural Nădăşel, comuna Gârbău, 
jud. Cluj. 
 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru acest obiectiv sunt necesare 
lucrări de reabilitare, astfel încât 
acest spaţiu să devină adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
acestei localităţi. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1235. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Din suma prevăzută se alocă suma  
de 80 mii lei pentru amenajări 

Pentru acest obiectiv sunt necesare 
lucrări de reabilitare, astfel încât 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 

interioare Cămin Cultural Turea, 
comuna Gârbău, jud. Cluj. 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

acest spaţiu să devină adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
acestei localităţi. 
 
 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1236. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma  
de 
1 655 mii lei pentru lucrări de 
reabilitare cămine culturale în 
localităţile Şardu, Berindu, Mihăeşti 
şi Sînpaul, comuna Sănpaul, jud. 
Cluj 
 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
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deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1237. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– cod obiectiv 795 - Program 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 300 mii  lei 
pentru construire Casa de Cultură, în 
Municipiul Feteşti, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora; 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii 
mentionate. 
De acest cămin cultural urmează să 
beneficieze intreaga comunitate 
locala. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
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Patrimoniului Naţional. 

1238. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– cod obiectiv 795 - Program 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 1.000 mii lei 
pentru construire camin Cultural în 
sat Stelnica, judeţul Ialomiţa. 
 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii 
mentionate. 
De acest cămin cultural urmează să 
beneficieze intreaga comunitate 
locala. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1239. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– cod obiectiv 795 - Program 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 1680 mii lei 
pentru construirea de camin culturale 
în sta Lacusteni, Platonesi, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 

Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii 
mentionate. 
De acest cămin cultural urmează să 
beneficieze intreaga comunitate 
locala. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
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deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1240. Anexa 3/15/29 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
2.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construire Casa de 
Cultura in comuna Şugag, judeţul 
Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
 deputat PNL Călin Potor, 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
      

In comuna Şugag nu exista Camin 
Cultural motiv pentru care 
solicitam aceasta suma. Lucrarea a 
fost inceputa din fonduri proprii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
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Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1241. Anexa 3/15/29 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
150 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare si 
modernizare casa de Cultura oraşul 
Câmpeni, judeţul Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
 deputat PNL Călin Potor,  
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
      
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Necesitatea unui centru cultural 
modern în capitala moţilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1242. Anexa 3/15/29 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 795 – Programul 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare si 
modernizare Camin cultural comuna 

Obiectiv nou de investiţii. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
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aşezăminte culturale (investiţii noi) Sincel, judeţul Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
 deputat PNL Călin Potor, 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
         
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1243. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– cod obiectiv 795 - Program 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
900 mii lei pentru construire Cămin 
Cultural, Andreiaşu de Jos, jud. 
Vrancea 
 
Iniţiatori: deputat PNL Nini 
Săpunaru, deputat PNL Chiţoiu 
Daniel, deputat PNL Nicolaescu 
Eugen, deputat PNL Dontu Mihai, 
deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ţintean Ioan, deputat PNL 
Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii 
mentionate. 
De acest cămin cultural urmează să 
beneficieze intreaga comunitate 
locala. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
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PNL culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1244. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– cod obiectiv 795 - Program 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
392 mii lei pentru construire Cămin 
Cultural, comuna Moviliţa, jud. 
Vrancea 
 
Iniţiatori: deputat PNL Nini 
Săpunaru, deputat PNL Chiţoiu 
Daniel, deputat PNL Nicolaescu 
Eugen, deputat PNL Dontu Mihai, 
deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ţintean Ioan, deputat PNL 
Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii 
mentionate. 
De acest cămin cultural urmează să 
beneficieze intreaga comunitate 
locala. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
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1245. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– cod obiectiv 795 - Program 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
800 mii lei pentru reabilitare Cămin 
Cultural, comuna Slobozia Bradului, 
jud. Vrancea 
 
Iniţiatori: deputat PNL Nini 
Săpunaru, deputat PNL Chiţoiu 
Daniel, deputat PNL Nicolaescu 
Eugen, deputat PNL Dontu Mihai, 
deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ţintean Ioan, deputat PNL 
Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii 
mentionate. 
De acest cămin cultural urmează să 
beneficieze intreaga comunitate 
locala. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1246. Anexa 3/15/29 cod 795 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
4.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Reabilitare Casa Municipală de 
Cultură Făgăraş, Municipiul Făgăraş, 
judeţul Braşov 
 
 
Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 

Prin OUG 112/2008 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2008 – anexa 3/27/02c 
municipiului Făgăraş i-a fost 
alocată suma de 4.000.000 lei (fără 
TVA), prin intermediul 
Ministerului Culturii şi Cultelor în 
cadrul Programului Prioritar 
Naţional pentru reabilitare, 
modernizarea infrastructurii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1222 -

Deputat Chiţoiu Daniel 
Deputat Donţu Mihai-Aurel 
Deputat Dragomir Gheorghe 
Deputat Holban Titi 
Deputat Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Deputat Deputat Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
 
Grupurile parlamentare  ale 
Partidului Naţional Liberal 

culturale din mediul mic urban 
pentru obiectivul de investiţii 
„Reabilitare Casa Municipală de 
Cultură Făgăraş”. Aceasta sumă  nu 
a mai fost transferată de la bugetul 
statului la bugetul local în vederea 
derulării contractului de lucrări. 
Clădirea Casei Municipale de 
Cultură Fagaras are o vechime de 
peste 45 de ani, perioada în care nu 
a beneficiat de nici o reparaţie 
capitală. 
 

aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1247. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  250 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Reabilitare Camin 
Cultural Com Sascut Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
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către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1248. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 30.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  “Camin Cultural 
Lespezi”, comuna GARLENI, jud 
Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1249. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

 Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 718,376 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Construire Camin 
Cultural, sat Frumuselu Com 
Glavanesti, Judetul Bacau 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
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Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1250. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 3000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Proiectul "Imbunatatirea 
calitatii vietii pentru populatia 
rurala” -  construirea a doua camine 
culturale in satele Letea Veche si 
Holt, comuna Letea Veche, judetul 
Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
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Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1251. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 428 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Construire asezamant 
cultural in com.Luizi Calugara, 
sat.Osebiti Com Luizi Calugara, Jud 
Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1252. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 330 mii lei pentru finanţarea 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1226 -

Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

obiectivului RK Camin si Biblioteca 
“G.J.Cancicov” Comuna Parincea 
Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

de cultură - Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1253. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  967,944 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Camin cultural, 
sat.Pustiana Comuna Parjol 
Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
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Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1254. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  700 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Camin Cultural, sat 
Basesti Comuna Parjol  
Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
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Patrimoniului Naţional. 

1255. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  700 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Camin cultural, sat 
Tarita Comuna Parjol Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1256. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  700 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Camin cultural , sat 
Bahnaseni Comuna Parjol Jud Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1229 -

Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1257. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  900 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Casa de cultura in 
Sascut Com Sascut Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
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propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1258. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  9374,4 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Construire asezamant 
cultural, sat Siretu, com.Saucesti Jud 
Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1259. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 800.000 mii  lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare Cămin 
Cultural Orleşti, comuna Orleşti, 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
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judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

în acest spaţiu. 
 

specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1260. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 100 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului Continuare lucrări de 
reabilitare la Căminul Cultural 
Stăneşti, comuna Stăneşti, judeţul 
Vâlcea  
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
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Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1261. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 800 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Lucrări de reabilitare la 
Căminul Cultural din satul Olteanca, 
comuna Glăvile, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
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1262. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 800 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare Cămin 
Cultural Vlădeşti, comuna Vlădeşti, 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1263. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  1.260 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare Cămin 
Cultural comuna Ionesti, sat Ioneşti, 
judeţul Vâlcea. 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
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Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1264. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare Cămin 
Cultural comuna Tetoiu. 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
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către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1265. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie Cămin 
Cultural, com Lăcusteni judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1266. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 848,547 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare Cămin 
Cultural Rotărăşti, com. N.Bălcescu 
judeţul Vâlcea 
 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
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Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1267. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare Cămin 
Cultural Fârtăţeşti  judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 

Obiectiv de investiţii nou Sumele 
sunt necesare pentru imbunatăţirea 
activităţii unităţilor de cultură 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
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Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1268. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare Cămin 
Cultural Dozeşti, comuna Fârtăţeşti, 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1269. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  600 mii lei pentru finanţarea 

Obiectiv nou de investiţii Sumele 
sunt necesare pentru imbunatăţirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

obiectivului Reabilitare Cămin 
Cultural, com. Mitrofani judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

activităţii unităţilor de cultură - Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1270. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 250 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare căminul 
cultural Bumbuieşti,” comuna 
Boişoara, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură . Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea infrastructurii 
scolare.paţiul rural 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
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Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1271. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 250 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Reabilitare căminul 
cultural Boişoara, comuna Boişoara, 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Senator PNL, Emilian Francu 
Deputati PNL, 
Cristian Buican 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură . Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea infrastructurii 
scolare.paţiul rural 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
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Patrimoniului Naţional. 

1272. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod Obiectiv 795 
 
PROGRAMUL ASEZAMINTE 
CULTURALE 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
150 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului SF construire Casa de 
Cultura, Comuna Baia  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1273. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 800 mii lei pentru 
reabiliare şi modernizare aşezăminte 
culturale, comuna Breaza, Judeţul 
Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  

Lipsă fonduri proprii. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
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deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1274. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 900 mii lei pentru 
reabiliare şi modernizare aşezăminte 
culturale, Filipişu Mare, comuna 
Breaza, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lipsă fonduri proprii. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
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propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1275. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 723 mii lei pentru 
modernizare cămin cultural Iod, 
comuna Răstoliţa, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lipsă de fonduri proprii. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1276. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 300 mii lei pentru 
reparaţii capitale cămin cultural 
Cipăieni, comuna Sînger, Judeţul 
Mureş. 

Clădire veche, în degradare. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
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Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1277. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 229 mii lei pentru 
reabilitare cămin cultural Râpa de 
Jos, comuna Vătava, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

Lipsă de fonduri proprii. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
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PNL culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1278. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 230 mii lei pentru 
reabilitare cămin cultural Dumbrava, 
comuna Vătava, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lipsă de fonduri proprii. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
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1279. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 700 mii lei pentru 
reabilitare cămin cultural, comuna 
Mihăieşu de Câmpie, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Stare crită a căminului cultural. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1280. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 180 mii lei pentru 
amenajări exterioare complext 
cultural şi sediu administrativ, 
comuna Band, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
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Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1281. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 1600 mii lei pentru 
cămin cultural şi sediu administrativ, 
comuna Band, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lipsă fonduri proprii. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
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către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1282. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 600 mii lei pentru 
casa de cultură Iernut, Judeţul Mureş.
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Studiu de fezabilitate. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1283. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 1600 mii lei pentru 
cămin cultural şi sediu administrativ, 
comuna Band, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 

Desfasurarea de programe culturale 
si de educatie ca baza a pacii 
sociale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
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Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1284. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 400 mii lei pentru 
utilităţi cămin cultural Fanate, 
comuna Band, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Desfasurarea de programe culturale 
si de educatie ca baza a pacii 
sociale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
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mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1285. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 1500 mii lei pentru 
construcţie cămin cultural Fânaţele 
Mădăraşului, comuna Band, Judeţul 
Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Desfasurarea de programe culturale 
si de educatie ca baza a pacii 
sociale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1286. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se alocă suma de 1500 mii lei pentru 
construcţie cămin cultural Mărăşeşti, 

Desfasurarea de programe culturale 
si de educatie ca baza a pacii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Turismului, cod de obiectiv 795 comuna Band, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

sociale. 
 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1287. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 1200 mii lei pentru 
construcţie cămin cultural Valea 
Rece, comuna Band, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 

Desfasurarea de programe culturale 
si de educatie ca baza a pacii 
sociale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
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PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1288. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 1000 mii lei pentru 
reabilitare cămin cultural Petea şi 
Oroiu, comuna Band, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Desfasurarea de programe culturale 
si de educatie ca baza a pacii 
sociale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
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Patrimoniului Naţional. 

1289. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 500 mii lei pentru 
reabilitare cămin cultural din Beica 
de Jos, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Construcţie veche, necesită 
reparaţii capitale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1290. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 500 mii lei pentru 
reabilitare cămin cultural din Beica 
de Sus, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 

Construcţie veche, necesită 
reparaţii capitale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1253 -

PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1291. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 500 mii lei pentru 
reabilitare cămin cultural din Nadăşa, 
Beica de Jos, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Construcţie veche, necesită 
reparaţii capitale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
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propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1292. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 500 mii lei pentru 
reabilitare cămin cultural din 
Cacuciu, Beica de Jos, Judeţul 
Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Construcţie veche, necesită 
reparaţii capitale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1293. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 500 mii lei pentru 
reabilitare cămin cultural din 
Şerbeni, Beica de Jos, Judeţul Mureş. 
 

Construcţie veche, necesită 
reparaţii capitale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
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Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1294. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 500 mii lei pentru 
reabilitare cămin cultural din 
Sânmihai de Pădure, Beica de Jos, 
Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 

Construcţie veche, necesită 
reparaţii capitale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
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Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1295. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv  795 Programul 
asezaminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1200 mii lei pentru executie sala de 
festivitati “Micul Trianon” Floresti, 
jud. Prahova. 
Autori: 
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
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1296. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv  795 Programul 
asezaminte culturale  

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2000 mii lei pentru Camin Cultural 
Cocorastii Mislii si sala de festivitati, 
jud. Prahova. 
Autori: 
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1297. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv  795 Programul 
asezaminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
200 mii lei pentru reabilitare Camin 
cultural Cocorastii Caplii,  comuna 
Magureni, jud Prahova. 
Autori: 
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
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Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1298. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv  795 Programul 
asezaminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
300 mii lei pentru reabilitare Camin 
cultural Satul Banului, comuna 
Magureni, jud Prahova. 
Autori: 
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
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către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1299. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Capitolul 7001, Titlul 
VII, Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A.-Programul 
pentru reabilitarea, modernizarea 
infrastructurii culturale si dotarea 
asezamintelor culturale din mediul 
mic urban. 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
600 mii lei pentru reabilitare si 
dotare Casa de Cultură a oraşului 
Balş, judeţul Olt, cu următoarele 
componente: scenă, cabine actori, 
schimbare scaune, instalaţie de 
sonorizare, parchetare, utilităţi. 
(Initiator: Deputat Valeriu Andrei 
Steriu- Grupul Parlamentar al 
UNPR). 

Este nevoie de reabilitarea 
asezământului cultural pentru 
creearea condiţiilor materiale 
necesare exercitării dreptului la 
cultura şi artă,  pentru  iubitorii de 
activităţi educative, spectacole de 
teatru şi film,concursuri, conferinţe, 
la nivelul oraşului Balş. 
Fondul de rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1300. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la capitolul 7001, Grupa 
51, art. 2, alin. 20 “Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor” 
cu suma de 500 mii lei, pentru 

Proiect in derulare spre finalizare. 
Acest proiect este necesar a se 
finaliza pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului 
de civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
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extindere reţea alimentară cu apă şi 
canalizare în oraşul Bechet, judeţul 
Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului.   

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
-- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 170,6 mil lei 
1301. Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si Turismului
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la capitolul 7001, Grupa 
51, art. 2, alin. 20 “Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor” 
cu suma de 400 mii lei, necesară 
pentru sistemul de alimentare cu apă 
şi de canalizare în comuna Bistreţ, 
judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Este necesară continuarea lucrarilor 
la alimentarea cu apa în vederea 
îmbunătăţirii infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1302. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 200 mii lei necesară 
pentru asfaltarea drumurilor din 
comuna Bistreţ, judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1303. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  600 mii lei necesară pentru 
înfiinţarea sistemului de canalizare în 
comuna Calopăr, judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Locuitorii comunei Calopăr nu au 
reţea de canalizare. Pentru 
asigurarea unor condiţii sporite  
indispensabile unei comunităţi, este 
necesar să se introducă sistemul de 
canalizare  
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

1304. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la capitolul 7001, Grupa 
51, art. 2, alin. 20 “Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor” 
cu suma de 500 mii lei, necesară 
pentru sistemul de alimentare cu apă 
şi de canalizare în comuna Ghidici, 
judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Este necesară continuarea lucrarilor 
la alimentarea cu apa în vederea 
îmbunătăţirii infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1305. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VII – TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
alineat 01 – Transferuri căte instituţii 
publice, cu suma de 150 mii lei 
pentru modernizare bazei sportive 
din comuna Gîngiova, judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 
 

Reabilitarea acestei baze sportive 
este oportună pentru ca tinerii din 
localitate să desfăşoare activităţi 
sportive în condiţii optime de 
siguranţă. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011. 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
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- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

1306. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la capitolul 7001, Grupa 
51, art. 2, alin. 20 “Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor” 
cu suma de 300 mii lei, pentru 
extindere reţea alimentare cu apă în 
comuna Măceşu de Jos, judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
Acest proiect este necesar a se 
finaliza pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului 
de civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerul Transporturilor 
şi Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1307. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la capitolul 7001, Grupa 
51, art. 2, alin. 20 “Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor” 
cu suma de 250 mii lei, pentru 
extindere reţea alimentară cu apă în 
comuna Ostroveni, judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
Acest proiect este necesar a se 
finaliza pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului 
de civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1308. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VII – TRANSFERURUI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
alineat 01 – Transferuri căte instituţii 
publice, cu suma de 150 mii lei 
pentru modernizare bazei sportive 
din comuna Ostroveni, judeţul Dolj. 
 

Reabilitarea acestei baze sportive 
este oportună pentru ca tinerii din 
localitate să desfăşoare activităţi 
sportive în condiţii optime de 
siguranţă. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011. 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

1309. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la capitolul 7001, Grupa 
51, art. 2, alin. 20 “Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor” 

Proiect in derulare spre finalizare. 
Acest proiect este necesar a se 
finaliza pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului 
de civilizaţie în acest spaţiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
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cu suma de 200 mii lei, pentru 
extindere reţea alimentară cu apă în 
comuna Podari, judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale. 

proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1310. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VII – TRANSFERURUI 

Reabilitarea acestei baze sportive 
este oportună pentru ca tinerii din 
localitate să desfăşoare activităţi 
sportive în condiţii optime de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
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ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
alineat 01 – Transferuri către 
instituţii publice, cu suma de 150 mii 
lei necesară pentru modernizare 
bazei sportive din comuna Rast, 
judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 
 

siguranţă. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale. 
 

deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011. 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

1311. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02, alineat 04 „Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport” cu suma de 500 mii lei, 
necesară pentru construcţie sală de 
sport în comuna Rast, judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Construcţia sălii de sport este 
benefică pentru a încuraja şi 
stimula desfăşurarea activităţilor 
sportive de către locuitorii 
comunei.  
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
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- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

1312. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la capitolul 7001, Grupa 
51, art. 2, alin. 20 “Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor” 
cu suma de 500 mii lei, necesară 
pentru sistemul de alimentare cu apă 
şi de canalizare în comuna Rojişte, 
judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Este necesară realizarea lucrărilor 
la alimentarea cu apă în vederea 
îmbunătăţirii infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1313. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02, alineat 04 „Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport” cu suma de 1.000 mii lei, 
necesară pentru construcţie blocuri 
ANL  în oraşul Segarcea, judeţul 
Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Asigurarea fondului de locuinţe 
necesar în special persoanelor 
defavorizate care nu-şi pot 
achiziţiona un imobil, mai ales 
acum, în perioadă de criză. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1273 -

globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Program 
construcţii locuinţe pentru tineri 
destinate închirierii”, cheltuieli 
ce se detaliază şi se aprobă prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

1314. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Capitolul 5001, grupa 
51,  Titlul VI- TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, cu 
suma de 500 mii lei pentru construire 
pod în comuna Ţuglui, judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Realizarea acestui obiectiv  este 
necesara pentru evitarea 
inundatiilor si imbunatatirea 
conditiilor de 
trafic. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011. 
-  Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

1315. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la capitolul 7001, Grupa 
51, art. 2, alin. 20 “Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor” 
cu suma de 350 mii lei, necesară 

Este necesară realizarea lucrărilor 
la alimentarea cu apă în vederea 
îmbunătăţirii infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
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pentru sistemul de alimentare cu apă 
şi de canalizare în comuna Urzicuţa, 
judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1316. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la capitolul 7001, Grupa 
51, art. 2, alin. 20 “Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor” 

Proiect in derulare spre finalizare. 
Acest proiect este necesar a se 
finaliza pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului 
de civilizaţie în acest spaţiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
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cu suma de 220 mii lei, pentru 
extindere reţea alimentară cu apă în 
comuna Valea Stanciului, judeţul 
Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului.   

privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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1317. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 7001, titlu 51, 
alineatul 03 Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate cu suma de 300 mii lei 
pentru modernizarea drumurilor 
locale din comuna Calopăr, judeţul 
Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, astfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011. 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1318. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02, alineat 04 „Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport” cu suma de 1.290 mii lei 
necesară pentru construcţie sală de 
sport în comuna Calopăr, judeţul 
Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din comuna Calopăr. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
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Camera Deputaţilor - Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

1319. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la capitolul 7001, Grupa 
51, art. 2, alin. 20 “Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor” 
cu suma de 2.250 mii lei, pentru 
asigurarea alimentării cu apă în 
sistem centralizat al comunei 
Calopăr, judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
Acest proiect este necesar a se 
finaliza pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului 
de civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului.   

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1320. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 7001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 1.300 mii lei necesară 
pentru asfaltarea DC 95 Calopăr – 
Panaghia – Sălcuţa,  judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011. 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1321. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la capitolul 7001, Grupa 
51, art. 2, alin. 20 “Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor” 
cu suma de 100 mii de lei, necesară 
pentru sistemul de alimentare cu apă, 
de canalizare şi staţie de epurare în 
sistem centralizat în comuna 
Gîngiova, judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării 
transfrontaliere, reducerea poluării 
solului, a apelor subterane şi a 
apelor de suprafaţă receptoare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1322. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VII – TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
alineat 01 – Transferuri către 
instituţii publice, cu suma de 250 mii 
lei necesară pentru modernizare 
stadion din comuna Urzicuţa, judeţul 
Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 
 

Reabilitarea acestui stadion este 
oportună pentru ca tinerii din 
localitate să desfăşoare activităţi 
sportive şi în acelaşi timp să 
sporească numărul de competiţii 
sportive în condiţii optime de 
siguranţă. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011. 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

1323. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 7001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
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cu suma de 100 mii lei necesară 
pentru asfaltarea drumurilor locale 
din comuna Urzicuţa,  judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

institutii pe  anul  2011. 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1324. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 7001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 10.000 mii lei necesară 
pentru asfaltarea drumurilor locale 
din oraşul Segarcea,  judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011. 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
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politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1325. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VII – TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
alineat 01 – Transferuri către 
instituţii publice, cu suma de 600 mii 

Această investiţie este necesară 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 
viaţă a comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
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lei pentru construcţia unei pieţe în 
oraşul Segarcea, judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1326. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

Realizarea acestui proiect poate fi 
benefică pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai pentru locuitorii 
din comuna  Sadova. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
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PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma 300 mii lei necesară pentru 
completarea sistemului clasic de 
producere a apei calde cu un sistem 
care utilizează energia solară şi care 
conduce la îmbunătăţirea calităţii 
apei, aerului şi solului în  comuna 
Sadova, judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1327. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 

Suma solicitată este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi 
pentru asigurarea unui trai decent. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 245 mii lei, 
necesară pentru cofinanţarea 
Proiectului “Parc energetic 
fotovoltaic” comuna Sadova, judeţul 
Dolj 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Nu exista baza legala pentru 
cuprinderea in bugetul MDRT a 
sumelor cu aceasta destinatie 

1328. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 7001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 3.000 mii lei necesară 
pentru asfaltarea a 25 de km de 
drumuri locale din comuna Rojişte,  
judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011. 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
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pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1329. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 7001, Grupa 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare mentionatã 
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51, Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 500  mii lei necesară 
pentru asfaltarea drumurilor locale 
din comuna Cârna,  judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011. 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1330. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la capitolul 7001, Grupa 
51, art. 2, alin. 20 “Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor” 
cu suma de 300 mii lei pentru 
sistemul de  alimentare cu apă în 
comuna Cârna, judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Acest proiect este necesar a se 
finaliza pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului 
de civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1331. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02, alineat 04 „Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport” cu suma de 400 mii lei 
necesară pentru construcţie bază 
sportivă în comuna Cârna, judeţul 
Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Realizarea acestei baze sportive 
este  necesară pentru asigurarea 
unor condiţii de viaţă decente 
pentru locuitorii din comuna Cârna. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011. 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
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- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

1332. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la capitolul 7001, Grupa 
51, art. 2, alin. 20 “Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor” 
cu suma de 500 mii lei necesară 
pentru înfiinţarea sistemului de 
alimentare cu apă şi canalizare în 
comuna Bratovoieşti, satele Bădoşi şi 
Prunet, judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales în mediul rural, direct 
de la fântâni şi puţuri nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale pentru modenizarea satului 
românesc, pentru un trai decent 
sunt necesare astfel de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1333. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 7001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 500 mii lei necesară a 9,5 
km în satele Bădoşi şi Prunet, 
comuna Bratovoieşti, judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011. 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1334. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 7001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 500 mii lei necesară 
pentru asfaltarea drumurilor locale 
din oraşul Bechet,  judeţul Dolj. 

Starea precară a drumurilor locale 
îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011. 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1335. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VII – TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
alineat 01 – Transferuri către 
instituţii publice, cu suma de 100 mii 
lei necesară pentru modernizare 
stadion oraşul Bechet, judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 
 

Modernizarea acestui stadion este 
oportună pentru ca tinerii din 
localitate să desfăşoare activităţi 
sportive şi în acelaşi timp să 
sporească numărul de competiţii 
sportive în condiţii optime de 
siguranţă. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011. 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

1336. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Pietruire DC 23 km 6+600 – 10+900 
Sărămaş – Barcani, comuna Barcani, 
judeţul Covasna 
 
-751.629 lei 
 
Autor: dl. Grama Horia – Deputat 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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PSD+PC de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţii din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1337. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Extindere alimentare cu apa in satul 
Barcani, comuna Barcani, judeţul 
Covasna 
 
- 264.918 lei 
 
Autor: dl. Grama Horia – Deputat 
PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei. 

1338. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Pod peste pârâul Barcani pe DC 22 
între Lădăuţi şi Barcani, comuna 
Barcani, judeţul Covasna 
 
-112.929 lei 
 
 
Autor: dl. Grama Horia – Deputat 
PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.      
-  Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

1339. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Modernizare drum comunal DC 22 
km 0+000-6+460 comuna Barcani, 
judeţul Covasna 
 
-8.257.718 lei 
 
Autor: dl. Grama Horia – Deputat 
PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1340. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Asfaltare DC 33A, comuna Vîlcele, 
judeţul Covasna  
 
- 800.000 lei 
 
Autor: dl. Grama Horia – Deputat 
PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1341. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Alimentare cu apă sat Hăghig, 
comuna Hăghig, judeţul Covasna 
- 550.000 lei 
 
Autor: dl. Grama Horia – Deputat 
PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1342. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Construire Sala de sport comuna 
Hăghig, judeţul Covasna 
 
-550.000 lei 
 
Autor: dl. Grama Horia – Deputat 
PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
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naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

1343. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Canalizare şi staţie de epurare 
comuna Hăghig, judeţul Covasna 
 
-3.841.158,71 lei 
 
Autor: dl. Grama Horia – Deputat 
PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1344. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Alimentare  cu apa a localitatii 
Dobîrlău, judeţul Covasna 
 
-2.755.962,79 lei 
 
Autor: dl. Grama Horia – Deputat 
PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1345. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Modernizare şi asfaltare D.C.26A 
1+000-2+000 DJ 103 B Manastirea 
Marcuş, comuna Dobîrlău, judeţul 
Covasna 
 
-515.792,22 lei 
 
Autor: dl. Grama Horia – Deputat 
PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1308 -

realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1346. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Infiintare retea de canalizare si statii 
de epurare in satele Zabratau si 
Crasna-extindere reţea de apă sat Sita 
Buzăului, comuna Sita Buzăului, 
judeţul Covasna 
 
-1.200.000 lei 
 
Autor: dl. Grama Horia – Deputat 
PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1347. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Bază sportivă , comuna Sita 
Buzăului, judeţul Covasna 
 
-420.000 lei  
 
 Autor: dl. Grama Horia – Deputat 
PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

1348. Anexa nr. 3/15, capitolul 5001, Continuare construcţie bază Investiţia a fost demarată pe O.G.7, Se propune respingerea 
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titlul VI, grupa 51, art. 02, alin. 04 sportivă multifuncţională, sat 
Cifrângeni, comuna Ciofrângeni – 
valoare 400.000 lei 
 
Autori: Radu Costin VASILICĂ, 
deputat PSD şi Grupul PSD + PC 

se află în curs de execuţie şi de ea 
vor beneficia cei peste 1200 de 
locuitori tineri ai comunei.  
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului 

amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1349. Anexa nr. 3/15, capitolul 5001, 
titlul VI, grupa 51, art. 02, alin. 04 

Construcţie bază sportivă 
multifuncţională în satul Burluşi, 
comuna Ciofrângeni, judeţul Argeş 
– 250.000 lei  
 
Autori: Radu Costin VASILICĂ, 
deputat PSD şi Grupul PSD + PC 

Nevoia existenţei unei baze 
sportive de antrenament şi de 
petrecere a timpului liber pentru 
400 de locuitori aflaţi în Burluşi, 
comuna Ciofrângeni.  
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
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pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1350. Anexa nr. 3/15, capitolul 5001, 
titlul VI, grupa 51, art. 02, alin. 20 

Finalizare lucrări de alimentare cu 
apă în satul Rudeni, comuna Şuici, 
judeţul Argeş – 200.000 lei 
 
Autori: Radu Costin VASILICĂ, 
deputat PSD şi Grupul PSD + PC 

Creşterea nivelului de trai al 
locuitorilor satului Rudeni şi 
importanţa finalizării unei investiţii 
deja începute. 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1351. Anexa nr. 3/15, capitolul 5001, 
titlul VI, grupa 51, art. 02, alin. 20 

Proiect de reabilitare sistem de 
alimentare cu apă în comuna 
Sălătrucu, judeţul Argeş – 80.000 
lei 
 
Autori: Radu Costin VASILICĂ, 
deputat PSD şi Grupul PSD + PC 

Sistemul de alimentare cu apă este 
învechit, înregistrează pierderi pe 
reţea şi trebuie reabilitat de urgenţă, 
riscând altfel compromiterea lui 
totală.  
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
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Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1352. Anexa nr. 3/15, capitolul 5001, 
titlul VI, grupa 51, art. 02, alin. 20 

Finalizarea lucrărilor la reţeaua de 
canalizare a satelor Valea Rizii şi 
Dârmăneşti, comuna Dârmăneşti, 

Creşterea nivelului de civilizaţiei al 
locuitorilor comunei Dârmăneşti, 
precum şi protejarea mediului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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judeţul Argeş – 300.000 lei 
 
Autori: Radu Costin VASILICĂ, 
deputat PSD şi Grupul PSD + PC 

natural faţă de deversările 
necontrolate ale apelor menajere 
uzate.  
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului  

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1353. Anexa nr. 3/15, capitolul 5001, 
titlul VI, grupa 51, art. 02, alin. 20 

Extinderea reţelei de canalizare a 
apelor menajere în Cătunul Groapă, 
comuna Mărăcineni, judeţul Argeş – 
800.000 lei 
 
Autori: Radu Costin VASILICĂ, 
deputat PSD şi Grupul PSD + PC 

Creşterea nivelului de civilizaţiei al 
locuitorilor comunei Mărăcineni, 
precum şi protejarea mediului 
natural faţă de deversările 
necontrolate ale apelor menajere 
uzate.  
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1354. Anexa nr. 3/15, capitolul 5001, 
titlul VI, grupa 51, art. 02, alin. 20 

Finalizarea lucrărilor de canalizare 
a apelor menajere din comuna 
Coşeşti, judeţul Argeş – 350.000 lei 
 
Autori: Radu Costin VASILICĂ, 
deputat PSD şi Grupul PSD + PC 

Motivaţia este atât una de natură a 
creşte gradul de civilizaţie al 
locuitorilor comunei, cât şi nevoia 
finalizării acestei investiţii aflată în 
stadiu avansat de finalizare.  
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1355. Anexa nr. 3/15, capitolul 5001, 
titlul VI, grupa 51, art. 02, alin. 03 

Lucrări de întreţinere drumuri, DC 
204 şi DC 205, comuna 
Ciofrângeni, judeţul Argeş – 
500.000 lei 
 
Autori: Radu Costin VASILICĂ, 
deputat PSD şi Grupul PSD + PC 

Aceste drumuri nu au mai fost 
reabilitate în ultimii 5 ani, iar de 
repararea lor ar beneficia 3000 de 
locuitori ai comunei Ciofrângeni, 
judeţul Argeş.  
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1356. Anexa nr. 3/15, capitolul 5001, 
titlul VI, grupa 51, art. 02, alin. 03 

Lucrări de asfaltare pe o distanţă de 
4 km a drumului de interes local DC 
184, sat Spiridon, comuna 
Cotmeana, judeţul Argeş – 
1.200.000 lei 
 
Autori: Radu Costin VASILICĂ, 
deputat PSD şi Grupul PSD + PC 

Starea actuală a drumului este 
foarte proastă, iar asfaltarea lui ar 
conduce la îmbunătăţirea 
modalităţilor de acces a peste 1.000 
de locuitori ai comunei.  
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
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Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1357. Anexa nr. 3/15, capitolul 5001, Turnare covor îmbrăcăminte Lucrarea este extrem de importantă Se propune respingerea 
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titlul VI, grupa 51, art. 02, alin. 03 bituminoasă uşoară, DC 189, Dealul 
Obejdeanului, comuna Morăreşti, 
3,5 km – 950.000 lei 
 
Autori: Radu Costin VASILICĂ, 
deputat PSD şi Grupul PSD + PC 

pentru deplasarea locuitorilor din 
comuna Morăreşti, drumul 
devenind impracticabil în 
perioadele ploioase, aflându-se la 
ora actuală în curs de execuţie, dar 
fondurile locale sunt insuficiente.  
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului 

amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1358. Anexa nr. 3/15, capitolul 5001, 
titlul VI, grupa 51, art. 02, alin. 03 

Extinderea lucrărilor de asfaltare a 
drumului DC 220 din Budeasa 
Mică, comuna Budeasa, judeţul 
Argeş – 300.000 lei 
 
Autori: Radu Costin VASILICĂ, 
deputat PSD şi Grupul PSD + PC 

Motivaţia este dată de utilitatea pe 
care asfaltarea acestui drum 
comunal o va avea asupra celor 
aproximativ 350 de locuitori ai 
satului Budeasa Mică.  
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1359. Anexa nr. 3/15, capitolul 5001, 
titlul VI, grupa 51, art. 01, alin. 01 

Definitivarea lucrărilor de 
construcţie şi amenajare a noului 
sediu al primăriei comunei 
Poienari de Argeş din judeţul Argeş 
– 100.000 lei  
 
Autori: Radu Costin VASILICĂ, 
deputat PSD şi Grupul PSD + PC 

Lucrarea este aproape finalizată 
prin eforturile administraţiei locale, 
fiind nevoie de această sumă pentru 
definitivare. Investiţia va permite 
creşterea nivelului serviciilor 
publice oferite cetăţenilor din 
Poienari de Argeş.  
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
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- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1360. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 3000 mii lei 
pentru  ,,Canalizare si staţie de 
epurare in comuna Gherceşti,, judeţul 
Dolj. 
Autori: senator Mircea Geoană 
PSD,  
             deputat Ion Călin PSD 
 

Locuitorii comunei nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1361. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 3000 mii lei 
pentru  ,,Canalizare si staţie de 
epurare in comuna Apa,, judeţul Satu 
Mare. 
Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Locuitorii comunei nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1362. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 9000 mii lei 
pentru  Proiect prin A:F:M. 
alimentare cu apă a localităţilor 
Btaci, Comlăuşa, Tămăşeni şi Sirlău, 
judeţul Satu Mare. 
Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Locuitorii comunei nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1363. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 3000 mii lei 
pentru  alimentare cu apă, colectare 
şi epurarea apei uzate menajere şi 
străzi în   localitatea Cehal, judeţul 
Satu Mare. 
Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 

Locuitorii comunei nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
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exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1364. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 3500 mii lei 
pentru  alimentare cu apă, colectare 
şi epurarea apei uzate menajere şi 
străzi în   localitatea Raşca, judeţul 
Satu Mare, aflat în faza SF + PT 
(măsura 3.2.2.) 

Locuitorii comunei nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
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Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

 Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1365. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 1500 mii lei 

Locuitorii comunei nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1329 -

02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

pentru  ,,Canalizare si staţie de 
epurare in comuna Craidorolţ, 
localitatea Crişeni, judeţul Satu 
Mare. 
Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1366. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 3000 mii lei 
pentru  Proiectul “Alimentare cu apă 
a localităţilor Pomi şi Boldeşti 
judeţul Satu Mare, stadiul SF 
Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Locuitorii comunei nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1367. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 1500 mii lei 
pentru  Proiectul “Alimentare cu apă 
a comunei Supur, sat Giorocuţa 
judeţul Satu Mare, stadiul SF 
 
Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Locuitorii comunei nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1368. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 1500 mii lei 
pentru  Proiectul “Alimentare cu apă 
a comunei Supuru de Sus, judeţul 
Satu Mare, stadiul PT 
 
Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Locuitorii comunei nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1369. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 1500 mii lei 
pentru  Proiectul “Alimentare cu apă 
a comunei Supuru de Jos, judeţul 
Satu Mare, stadiul SF 
Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Locuitorii comunei nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1370. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 5000 mii lei 
pentru  Proiectul “Retea de 
canalizare şi staţie de epurare” în 
curs de realizare, în comuna Gherţa 
Mică, judeţul Satu Mare.  
Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 

Locuitorii comunei nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
continue proiectul privind “Reţeaua 
de canalizare şi staţie de epurare”. 
Acest proiect a primit până acum 
2000 mii lei 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
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  unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1371. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 3500 mii lei 
pentru  Proiectul “Alimentare cu apă 
a comunei Moftin, judeţul Satu 
Mare, stadiul SF+PT 

Locuitorii comunei nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare 
Sursa de finanţare:  Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
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Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1372. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Se propune suplimentarea bugetului Locuitorii comunelor nu au retea de Se propune respingerea 
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Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 24000 mii lei 
pentru  Proiectul “Retea de 
canalizare şi staţie de epurare”, în 
satele Moftiu Mic, Moftiu Mare, 
Domăneşti, judeţul Satu Mare, 
stadiul SF+PT 
Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
continue proiectul privind “Reţeaua 
de canalizare şi staţie de epurare”.  
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1373. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 11000 mii lei 
pentru  Proiectul “Retea de 
canalizare şi staţie de epurare”, în 
comuna Bârsău, judeţul Satu Mare. 
Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Locuitorii comunelor nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
continue proiectul privind “Reţeaua 
de canalizare şi staţie de epurare”.  
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1374. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 9000 mii lei 
pentru  Proiectul “Retea de 
canalizare şi staţie de epurare”, în 
comuna Gherţa Mică, judeţul Satu 
Mare. 
Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Locuitorii comunelor nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
continue proiectul privind “Reţeaua 
de canalizare şi staţie de epurare”.  
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1375. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Cămin tip II comuna Gherţa Mică 
căminului cultural, judeţul Satu 
Mare, cu  8500 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
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ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1376. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Dotări la Centrul Cultural “Emil 
Matei din localitatea Apa”, în scopul 
promovării şi conservării 
patrimoniului cultural, judeţul Satu 
Mare, cu  3500 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
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aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1377. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Proiect P+1 Cămin Cultural la etaj 
şi garaje PSI la parter, în scopul 
promovării patrimoniului cultural, 
comuna Căpmârzana, judeţul Satu 
Mare, cu  8500 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
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propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1378. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Reabilitare Casă de Cultură stadiul 
SF din localitatea Craidorolţ”, 
judeţul Satu Mare în scopul 
promovării patrimoniului cultural, , 
cu  2500 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
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nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1379. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Proiect “Îmbunătăţirea calităţii 
vieţii pentru populaţia rurală”, 
Centru de zi pentru persoane 
vârstnice din localitatea Pomi, 
judeţul Satu Mare, cu  2000 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
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1380. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Cămin cultural tip II în comuna 
Gherţa Mică, judeţul Satu Mare, 
depus documentaţie la MDLP,  cu  
2200 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1381. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

1. Înfiinţare Centru After-school în 
comuna Bârsău, judeţul Satu Mare, 
cu  2800 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
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500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare 

1382. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Construire grădiniţă în comuna 
Bârsău, judeţul Satu Mare, cu  1500 
mii lei; 
Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
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cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare 

1383. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Construire Sală de sport în 
comuna Gherţa Mică, judeţul Satu 
Mare, cu  2000 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
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pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare 

1384. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Construire grădiniţă în comuna 
Comlăuşa, judeţul Satu Mare, cu  
2000 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1350 -

instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1385. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Construire Sală de sport în 
comuna Raşca, judeţul Satu Mare, cu  
3000 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
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propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

1386. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Proiect realizarea instalaţiei de 
încălzire centrală la Şcoala Generală 
în comuna Camârzana P+1, judeţul 
Satu Mare, cu  2000 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
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1387. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Înfiinţare Centru After-school în 
Eriu Sâncrai, comuna Craidorolţ, 
judeţul Satu Mare, cu  2800 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1388. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Înfiinţare Centru Social pentru 
vârstnici în oraşul Negreşti Oaş, 
judeţul Satu Mare, cu  2500 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer 
PSD,  

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
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             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

 Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1389. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Înfiinţare Centru de Afaceri în 
oraşul  Negreşti Oaş, judeţul Satu 
Mare, cu  2500 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
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infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1390. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Înfiinţare Centru Social pentru 
vârstnici în comuna Apa, judeţul 
Satu Mare, cu  2000 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
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hotarari ale Guvernului 

1391. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Construire Sală de sport în 
comuna Gherţa Mică, judeţul Satu 
Mare, cu  3000 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
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ministrului. 

1392. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Reabilitarea Primăriei Valea 
Vinului, judeţul Satu Mare, cu  500 
mii lei; 
Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1393. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Reparaţii dispensar uman din 
comuna Valea Vinului, judeţul Satu 
Mare, cu  200 mii lei; 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
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locuinţe şi săli de sport Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1394. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Reabilitarea Scoala Generală cu 
cl.I-VIII, stadiu PT sat Giorocuţa, 
comuna Supur, judeţul Satu Mare, cu  
1700 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
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- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1395. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Extindere şcoală şi amenajare corp 
A şi corp B, înlocuire şarpantă şi 
amenajare curte interiora, în curs de 
execuţie dar oprită din lipsa 
fondurilor, comuna Gherţa Mică, 
judeţul Satu Mare, cu  1000 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
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- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1396. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Grădiniţă cu program prelungit, în 
curs de realizare SF în comuna 
Gherţa Mică, judeţul Satu Mare, cu  
1500 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1397. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Mamsardare sediul Primăriei corp 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

B din ora sul Negreşti Oaş, , judeţul 
Satu Mare, cu  500 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1398. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru  : 

1. Proiect aprobat pietruire 3 străzi 
comunale 7 km în comuna 
Cămârzana, judeţul Satu Mare cu 
2000 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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 neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1399. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru  : 

1. Modernizare drumuri comunale 7 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
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dezvoltare regională şi socială km în comuna Bârsău, judeţul Satu 
Mare cu 5000 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1400. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru  : 

1. Modernizare străzi comuna 
Călineşti Oaş, judeţul Satu Mare cu 
3700 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD  

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1401. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru  : 

1. Modernizare Drum Comunal DC 
71 Călineşti Oaş - Lechinţa, judeţul 
Satu Mare cu 3500 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD  

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1402. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru  : 

1. Modernizare centru în Călineşti 
Oaş, judeţul Satu Mare cu 2500 mii 
lei. 

Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD  

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
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sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1403. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru  : 

1. Modernizare Drum Comunal DC 
80 Coca-Păşunea Mare, comuna 
Călineşti Oaş, judeţul Satu Mare cu 
3500 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD  

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1404. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru  : 

1. Modernizare Drum Comunal DC 
37 Cehal-Orbău lungime de 3 km, 
stadiu SF, judeţul Satu Mare cu 3100 
mii lei. 

Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD  

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1405. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru  : 

1. Proiect modernizare străzi de 
interes local în comuna Cămârzana, 
judeţul Satu Mare cu 4200 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD  

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
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unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1406. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru  : 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

1. Proiect reparaţii străzi în comuna 
Cămârzana, judeţul Satu Mare cu 
200 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD  

 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1407. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru  : 

1. Modernizare Drum Comunal DC 
82 sector DN19-Raşca, aflat în faza 
SF+PT, judeţul Satu Mare cu 2100 
mii lei. 

Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1408. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 

1. Modernizare Drum Comunal DC 
32, stadiul SF, comuna Craidorolţ 
judeţul Satu Mare cu 2000 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1409. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 

1. Modernizare Drum Comunal DC 
33, stadiul SF, comuna Craidorolţ 
judeţul Satu Mare cu 2000 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1410. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 

1. Modernizare Drum Comunal DC 
116, stadiul SF, comuna Craidorolţ 
judeţul Satu Mare cu 2000 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer 
PSD,  

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
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             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 

pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1411. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Turismului pentru: 

1. Reabilitare şi modernizare 
drumuri, DC Bicău, Pomi-Bicău 3,6 
km, comuna Pomi, judeţul Satu Mare 
cu 2000 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 

spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1412. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 

1. Reabilitare şi modernizare drumuri 
DC Aciua, Borleşti-Aciua, 2,1 km, 
comuna Pomi, judeţul Satu Mare cu 
600 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1413. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 

1. Modernizarea drumului Săuca-
Chişău-Chereuşa, judeţul Satu Mare 
cu 2000 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1414. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 

1. Reabilitare şi modernizare drumuri 
comunale DC53-DN19 Dormăneşti 
3,38 km, stadiu SF+PT, judeţul Satu 
Mare cu 2800 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
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- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1415. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 

1. Reabilitare şi modernizare drum 
comunal şi străzi, 31,898km, stadiu 
SF+PT, judeţul Satu Mare cu 34000 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
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mii lei. 

Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD  

Guvernului 
 

Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
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1416. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 

1. Reabilitare şi modernizare drum 
comunal 11, Negreşti Oaş, judeţul 
Satu Mare cu 8000 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD  

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1417. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 

1. Reabilitare şi modernizare drum 
comunal DC 14, comuna Apa şi 
comuna Medieşu Aurit continuare 
către Satu Mare, judeţul Satu Mare 
cu 131000 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD  

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1418. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 

1. Şoseaua de ocolire a centrului 
oraşului Negreşti Oaş, judeţul Satu 
Mare cu 33000 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer 
PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1419. Anexa 3/15 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Alocarea sumei de 2.500.000 RON 
pentru asfaltarea drumurilor din 
comuna Ciocârlia, jud. Constanţa  
Deputat PSD Ileana Cristina 
Dumitrache 

Fonduri necesare pentru asfaltarea 
şi pietruirea       drumurilor 
comunale. Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1420. Anexa 3/15 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Alocarea sumei de 570.000 RON 
pentru finalizarea lucrărilor la poduri 
şi podeţe din localitatea Chirnogeni, 
jud. Constanţa 
Deputat PSD Ileana Cristina 

Obiectiv investiţii. Sursa de 
finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
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Dumitrache privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1421. Anexa 3/15 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Alocarea sumei de 1.000.000 RON 
pentru asfaltarea drumurilor din 
localitatea Lipniţa, jud. Constanţa  
Deputat PSD Ileana Cristina 
Dumitrache 
 

Obiectiv investiţii. Sursa de 
finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
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exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1422. Anexa 3/15 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Alocarea sumei de 10.000.000 RON 
pentru asfaltarea drumurilor din 
localitatea Cobadin, jud. Constanţa 
 
Deputat PSD Ileana Cristina 
Dumitrache 

Obiectiv investiţii. Sursa de 
finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
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de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

1423. Anexa 3/15 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Alocarea sumei de 600.000 RON 
pentru finalizare poduri şi podeţe în 
comuna Ion Corvin, jud. Constanţa. 
 
Deputat PSD Ileana Cristina 
Dumitrache 

Fonduri necesare pentru finalizarea 
proiectului realizat în proporţie de 
80%. Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1424. Anexa 3/15 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Alocarea sumei de 4.000.000 RON 
pentru asfaltarea drumurilor din 
localitatea Ion Corvin, jud. Constanţa 
 
Deputat PSD Ileana Cristina 
Dumitrache 

Obiectiv investiţii.  Sursa de 
finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
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de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 

1425. Anexa 3/15 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Alocarea sumei de 270.000 RON 
pentru finalizarea lucrărilor la sediul 
primăriei din comuna Aliman, jud. 
Constanţa 
 
Deputat PSD Ileana Cristina 
Dumitrache 

Obiectiv investiţii.  Sursa de 
finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1426. Anexa 3/15 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Alocarea sumei de 5.000.000 RON 
pentru realizarea drumului 
transfrontalier între Dobromir Deal şi 
Dobromir Vale in comuna Dobromir, 
jud. Constanţa 
 

Obiectiv investiţii.  Sursa de 
finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
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Deputat PSD Ileana Cristina 
Dumitrache 

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare 
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1427. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
01, alineat 01, Transfer intre unităţi 
ale administraţiei publice, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismulu,i Anexa 
3/15/2 capitolul 5001, grupa 51, titlul 
VI, articolul 01, alineat 01 cu suma 
de 1.500.000 ron necesară pentru 
modernizarea alimentare cu apa sat 
Slava Cercheza-Com.Slava 
Cercheza-Jud. Tulcea. 
 
 
Iniţiator: Horia Teodorescu – deputat 
PSD+PC şi Grupul  parlamentar 
PSD+PC 

Aplicarea programului de 
modernizare a satului românesc. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul  de 
rezervă bugetară aflate la dispozitia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1428. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
02, alineat 03. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, , capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 02, alineat 03, cu 
suma de 3 mil. Ron necesară pentru 
modernizarea si asfaltarea drumului 
comunal Beidaud-Neatarnarea-com. 
Beidaud-Jud Tulcea. 
 
 
 Iniţiator: Horia Teodorescu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 

Prezentul drum de legatura dintre 
cele doua sate ale comunei Beidaud 
este impracticabil. 
  
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul  de 
rezervă bugetară aflate la dispozitia 
guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1429. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
01, alineat 01, Transfer intre unităţi 
ale administraţiei publice, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
01, alineat 01, cu suma de 2.500.000 
ron necesară pentru alimentare cu 
apa sat Corugea-com Casimcea-Jud 
Tulcea.  
 
 
Iniţiator: Horia Teodorescu – deputat 
PSD+PC şi Grupul  parlamentar 
PSD+PC 
 

Programul national de alimentare 
cu apa al tuturor localitatilor.  
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
 - Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1430. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 01, alineat 01, 
Transfer intre unităţi ale 
administraţiei publice. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 01, alineat 01, cu 
suma 2.000.0000 ron necesară pentru 
reabilitare, modernizare şi utilare 
camin cultural com. Topolog-Jud 
Tulcea. 
 
 
 Iniţiator: Horia Teodorescu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 

Se urmăreşte reabilitarea, 
modernizarea şi utilarea căminului 
cultural. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
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administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

1431. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
02, alineat 03. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 02, alineat 03, cu 
suma de 3.300.000 ron necesară 
pentru modernizare strazi in satul 
Fagarasul Nou-com Topolog-Jud. 
Tulcea. 
 
 
 Iniţiator: Horia Teodorescu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 

Se propune imbunatatirea retelei 
stradale din satul Fagarasul Nou-
com Topolog-Jud. Tulcea. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1432. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
02, alineat 03. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 02, alineat 03, cu 
suma de 3.800.000 ron necesară 
pentru modernizare strazi in 
localitatea Sambata Noua-com. 
Topolog-Jud. Tulcea.  
 
 
 
Iniţiator: Horia Teodorescu – deputat 
PSD+PC şi Grupul  parlamentar 
PSD+PC 

Se propune imbunatatirea retelei 
stradale din localitatea Sambata 
Noua-com Topolog-Jud. Tulcea. 
 
 
 
 
 
 Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1433. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
02, alineat 03. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 02, alineat 03, cu 
suma de 2.400.000 ron necesară 
pentru modernizare strazi in 
localitatea Luminita-com Topolog-
Jud. Tulcea. 
 
 
 
 Iniţiator: Horia Teodorescu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 

Se propune imbunatatirea retelei 
stradale din localitatea Luminita-
com Topolog-Jud. Tulcea  
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1434. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
02, alineat 03. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 02, alineat 03, cu 
suma de 13.100.000 ron necesară 
pentru dezvoltarea infrastructurii, 
îmbunătăţirea serviciilor de baza şi 
punerea în valoare a moştenirii 
culturale în comuna Dorobanţu-Jud. 
Tulcea. 
 
 Iniţiator: Horia Teodorescu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 

. 
Cresterea gradului de civilizatie si 
dezvoltare a spatiului rural. 
  
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
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500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare 

1435. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
02, alineat 03 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 02, alineat 03, cu 
suma de 13.200.000 ron necesară 
pentru dezvoltarea   infrastructurii, 
îmbunătăţirea serviciilor de baza şi 
punerea în valoare a moştenirii 
culturale în comuna Frecatei-Jud 
Tulcea. 
 Iniţiator: Horia Teodorescu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 

 Cresterea gradului de civilizatie si 
dezvoltare a spatiului rural. 
  
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările 
ulterioare 

1436.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
02, alineat 03 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministeruuil Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 02, alineat 03, cu 
suma de 1.300.000 ron necesară 
pentru dezvoltarea   infrastructurii, 
îmbunătăţirea serviciilor de baza şi 
punerea în valoare a moştenirii 
culturale în comuna Ostrov-Jud 
Tulcea. 
 
 Iniţiator: Horia Teodorescu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 

Cresterea gradului de civilizatie si 
dezvoltare a spatiului rural. 
  
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
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ulterioare 

1437.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
02, alineat 03 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 02, alineat 03, cu 
suma de 12.700.000 ron necesară 
pentru dezvoltarea   infrastructurii, 
îmbunătăţirea serviciilor de baza şi 
punerea în valoare a moştenirii 
culturale în comuna Peceneaga -Jud 
Tulcea. 
 
 Iniţiator: Horia Teodorescu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 

 Cresterea gradului de civilizatie si 
dezvoltare a spatiului rural. 
 
 
 
 
 
 
 Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
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ulterioare 

1438. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
02, alineat 03 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 02, alineat 03, cu 
suma de 13.100.000 ron necesară 
pentru dezvoltarea   infrastructurii, 
îmbunătăţirea serviciilor de baza şi 
punerea în valoare a moştenirii 
culturale în comuna Sava Cercheză-
Jud Tulcea. 
 
 Iniţiator: Horia Teodorescu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 

Cresterea gradului de civilizatie si 
dezvoltare a spatiului rural. 
  
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1406 -

ulterioare 

1439. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
02, alineat 03. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministeruuil Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 02, alineat 03, cu 
suma de 12.000.000 ron necesară 
pentru dezvoltarea   infrastructurii, 
îmbunătăţirea serviciilor de baza şi 
punerea în valoare a moştenirii 
culturale în comuna Somova-Jud 
Tulcea. 
 
 
 Iniţiator: Horia Teodorescu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 

Cresterea gradului de civilizatie si 
dezvoltare a spatiului rural. 
  
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1407 -

ulterioare 

1440. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
02, alineat 03. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 02, alineat 03, cu 
suma de 13.100.000 ron necesară 
pentru dezvoltarea   infrastructurii, 
îmbunătăţirea serviciilor de baza şi 
punerea în valoare a moştenirii 
culturale în comuna Stejaru-Jud 
Tulcea. 
 
 
 Iniţiator: Horia Teodorescu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 

Cresterea gradului de civilizatie si 
dezvoltare a spatiului rural. 
  
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1408 -

ulterioare 

1441. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001,  articolul 02, alineat 04, 
Program pentru constructii locuinte 
si sali de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, articolul 02, 
alineat 04, Program pentru locuinte 
si Sali de sport, cu suma de 
4.500.000 ron necesara pentru 
investitie noua- sala de sport, 
comuna Frecatei, Jud. Tulcea. 
 
 
 Iniţiator: Horia Teodorescu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 

Dezvoltarea si practicarea sportului. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1409 -

ulterioare 

1442. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001,  articolul 02, alineat 04, 
Program pentru constructii locuinte 
si sali de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, articolul 02, 
alineat 04, Program pentru locuinte 
si Sali de sport, cu suma 4.500.000 
ron necesara pentru inestitie noua- 
sala de sport, comuna Mihai Bravu, 
Jud. Tulcea. 
 Iniţiator: Horia Teodorescu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 

Dezvoltarea si practicarea sportului. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1410 -

ulterioare 

1443. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001,  articolul 02, alineat 04, 
Program pentru constructii locuinte 
si sali de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, articolul 02, 
alineat 04, Program pentru locuinte 
si Sali de sport, cu suma 4.500.000 
ron necesara pentru inestitie noua- 
sala de sport, comuna Ceamurlia de 
Jos, Jud. Tulcea. 
 Iniţiator: Horia Teodorescu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 

Dezvoltarea si practicarea sportului. 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1411 -

ulterioare 

1444. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001,  articolul 02, alineat 04, 
Program pentru constructii locuinte 
si sali de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, articolul 02, 
alineat 04, Program pentru locuinte 
si Sali de sport, cu suma 4.500.000 
ron necesara pentru inestitie noua- 
sala de sport, comuna Beidaud Jud. 
Tulcea. 
 Iniţiator: Horia Teodorescu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 

Dezvoltarea si practicarea sportului. 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1412 -

ulterioare 

1445. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001,  articolul 02, alineat 04, 
Program pentru constructii locuinte 
si sali de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, articolul 02, 
alineat 04, Program pentru locuinte 
si Sali de sport, cu suma 4.500.000 
ron necesara pentru inestitie noua- 
sala de sport, comuna Ciucurova, 
Jud. Tulcea. 
 
 Iniţiator: Horia Teodorescu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 

Dezvoltarea si practicarea sportului. 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1413 -

ulterioare 

1446. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001,  articolul 02, alineat 04, 
Program pentru constructii locuinte 
si sali de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministeruuil Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, articolul 02, 
alineat 04, Program pentru locuinte 
si Sali de sport, cu suma 4.500.000 
ron necesara pentru inestitie noua- 
sala de sport, comuna Casimcea, Jud. 
Tulcea. 
 Iniţiator: Horia Teodorescu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 

Dezvoltarea si practicarea sportului. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1414 -

ulterioare 

1447. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001,  articolul 02, alineat 04, 
Program pentru constructii locuinte 
si sali de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, articolul 02, 
alineat 04, Program pentru locuinte 
si Sali de sport, cu suma 4.500.000 
ron necesara pentru inestitie noua- 
sala de sport, comuna Ostrov, Jud. 
Tulcea. 
 Iniţiator: Horia Teodorescu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 

Dezvoltarea si practicarea sportului. 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1415 -

ulterioare 

1448. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001,  articolul 02, alineat 04, 
Program pentru constructii locuinte 
si sali de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, articolul 02, 
alineat 04, Program pentru locuinte 
si Sali de sport, cu suma 4.500.000 
ron necesara pentru inestitie noua- 
sala de sport, comuna Daieni, Jud. 
Tulcea. 
 
 Iniţiator: Horia Teodorescu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 

Dezvoltarea si practicarea sportului. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1416 -

ulterioare 

1449. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001,  articolul 02, alineat 04, 
Program pentru constructii locuinte 
si sali de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, articolul 02, 
alineat 04, Program pentru locuinte 
si Sali de sport, cu suma 4.500.000 
ron necesara pentru inestitie noua- 
sala de sport, comuna Dorobantu, 
Jud. Tulcea. 
 
 Iniţiator: Horia Teodorescu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 

Dezvoltarea si practicarea sportului. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1417 -

ulterioare 

1450. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
02, alineat 03. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 02, alineat 03, cu 
suma de 3.300.000 ron necesară 
modernizare drum Dn-22D Slava 
Rusa – Manastirea Uspenia – 
comuna Slava Cercheza-Jud.Tulcea 
 
 
 
 Iniţiator: Horia Teodorescu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 

Facilitarea turismului la Manastirile 
din Dobrogea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finantare 1: Ministerul 
Culturii si Patrimoniului National 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 



 
 
Nr. 
crt. 

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

1451. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001 grupa 51, titlul VI, articolul 
01, alineat 01, Transfer intre unităţi 
ale administraţiei publice. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismulu,i Anexa 
3/15/2 capitolul 5001, grupa 51, titlul 
VI, articolul 01, alineat 01 cu suma 
de 858.883 ron necesară pentru 
reabilitare şi extindere reţea de 
alimentare cu apă potabilă în 
localitatea. Mircea Voda şi G-ral 
Praporgescu, Jud. Tulcea ( Nr. 
1010/04.03.2010) 
 
 
Iniţiator: Horia Teodorescu – deputat 
PSD+PC şi Grupul  parlamentar 
PSD+PC 

Suma este necesara pentru 
terminarea investitiei 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 



 
 
Nr. 
crt. 

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

1452. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001 grupa 51, titlul VI, articolul 
01, alineat 01, Transfer intre unităţi 
ale administraţiei publice. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismulu,i Anexa 
3/15/2 capitolul 5001, grupa 51, titlul 
VI, articolul 01, alineat 01 cu suma 
de 1.199.465 ron necesară pentru 
alimentare cu apă în localitatea 
Luncviţa, Jud. Tulcea( 
4236/21.07.2009) 
 
 
 
Iniţiator: Horia Teodorescu – deputat 
PSD+PC şi Grupul  parlamentar 
PSD+PC 

Suma este necesara pentru 
terminarea investitiei 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 



 
 
Nr. 
crt. 

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

1453. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001 grupa 51, titlul VI, articolul 
01, alineat 01, Transfer intre unităţi 
ale administraţiei publice. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismulu,i Anexa 
3/15/2 capitolul 5001, grupa 51, titlul 
VI, articolul 01, alineat 01 cu suma 
de 1.000.000. ron necesară pentru 
extindere sistem alimentare cu apă 
sat Partizani, Jud. Tulcea, infiinţare 
sistem alimentare cu apă sat Ilganii 
de Sus şi înfiinţare sistem canalizare 
sat Partizani, Jud. Tulcea ( nr. 
2314/8.12.2010). 
 
Iniţiator: Horia Teodorescu – deputat 
PSD+PC şi Grupul  parlamentar 
PSD+PC 

Suma este necesara pentru 
terminarea investitiei 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 



 
 
Nr. 
crt. 

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

1454. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 7001/Grupa/titlu 51/Aricol 
02/aliniat 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
 
Construire sală de sport in cartierul 
Palazu Mare, judeţul Constanţa, cu 
1500 mii lei; 
   
 

Autor : deputat Antonella 
Marinescu – PSD+PC 

 

Construcţia unei Săli de Sport pe 
terenul aferent şcolii este necesară 
deoarece, în prezent, şcolari 
acesteia nu beneficiază de serviciile 
unui asemenea complex sportiv. 
Proiectul are ca scop creşterea 
nivelului de educaţie, de socializare 
şi a stării de sănătate a tuturor 
cetăţenilor prin practicarea 
exerciţiilor fizice, dezvoltarea 
activităţilor sportive în mediul rural 
în corelaţie cu programele naţionale 
de dezvoltare rurală, dar şi creşterea 
numărului de copii şi tineri care 
participă la competiţii sportive ce 
se desfăşoară în spaţiul rural. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare 

1455. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Anexa 3/15  
 

Extindere reţea de apă şi reţea de 
canalizare menajeră - zona DN 73B 
pe o suprafaţă de aprox. 24 ha. 
Oraşul Ghimbav, jud. Braşov 
Valoare: 7.880.mii lei  
 
Dep. Const. Nita Grup PSD+PC 
 
 

Redistribuire în interiorul bugetului 
alocat MDRT. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare 

1456. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Anexa 3/15  
 

Constructie Centrul Multifuncţional 
(într-o clădire existentă) , oraşul 
Zărneşti, jud. Braşov 
Valoare: 1000.mii lei  
 
Dep. Const. Nita Grup PSD+PC 
 
 

Fondul de Rezervă aflat la 
dispoziţia Prim-Ministrului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1424 -

acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare 

1457. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Anexa 3/15  
 
 
 

Aducţiunea apei Pojorta-Cincu, 
distribuţia apei în comuna Cincu, 
comuna Cincu, jud. Braşov 
Valoare:  1.000.mii lei  
 
Dep. Const. Nita Grup PSD+PC 
 
 

Redistribuire în interiorul bugetului 
alocat MDRT. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare 

1458.  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Anexa 3/15 
 

 
Alimentare cu apă şi canalizare 
Cartierul Tineretului - comuna 
Cristian, jud. Brasov 
Valoare:  4.000 mii lei  
 
Dep. Const. Nita Grup PSD+PC 
 
 

 
Fondul de Rezervă aflat la 
dispoziţia Prim-Ministrului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare 

1459. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Anexa 3/15 
 

 Alimentare cu apă şi canalizare 
cartier de tineri – comuna Hălchiu, 
jud. Brasov 
Valoare:  4.000 mii lei  
 
Dep. Const. Nita Grup PSD+PC 
 
 

Redistribuire în interiorul bugetului 
alocat MDRT. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare 

1460. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Anexa 3/15  
 

Asfaltare străzi sat Cuciulata, com. 
Hoghiz, jud. Brasov 
Valoare:  1.000 mii lei  
 
Dep. Const. Nita Grup PSD+PC 
 
 

Fondul de Rezervă aflat la 
dispoziţia Prim-Ministrului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare 

1461. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Anexa 3/15 
 

Alimentare cu apă, com. Holbav, jud. 
Brasov 
Valoare:  2.000 mii lei  
 
Dep. Const. Nita Grup PSD+PC 
 
 

Redistribuire în interiorul bugetului 
alocat MDRT. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1462. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Anexa 3/15 
 

Reabilitare drum comunal DC 66 
Şona –comuna Mândra, jud. Brasov 
Valoare:  6.000 mii lei  
 
Dep. Const. Nita Grup PSD+PC 
 
 

Fondul de Rezervă aflat la 
dispoziţia Prim-Ministrului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
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Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1463. Cap. 6501  03   01 Construcţie Grădiniţă  Moieciu de 
Sus, comuna Moieciu, jud. Brasov 
Valoare:  1.000 mii lei  

Fondul de Rezervă aflat la 
dispoziţia Prim-Ministrului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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Dep. Const. Nita Grup PSD+PC 
 
 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
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500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

1464.  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Anexa 3/15 
 

 
 
Finalizare Infrastructură stradală - 
1,5 km, între DN 11 şi DN 10, str. 
Pictor Iacob Brujan şi zona blocuri 
Colonie Lunca Câlnicului, comuna 
Prejmer, jud. Braşov 
Valoare:  4300 mii lei  
 
Dep. Const. Nita Grup PSD+PC 
 
 

 
 
Redistribuire în interiorul bugetului 
alocat MDRT. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările 
ulterioare. 

1465. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Anexa 3/15 
 

Alimentare cu apă - sat Dăişoara, 
Comuna Ungra, jud. Braşov 
Valoare:  7600 mii lei 
 
Dep. Const. Nita Grup PSD+PC 
 

Fondul de Rezervă aflat la 
dispoziţia Prim-Ministrului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1466. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Anexa 3/15 
 

Extinderea reţelei de distribuţie apă , 
comuna Vama Buzăului, jud. Braşov 
Valoare:  1000 mii lei, 
 
Dep. Const. Nita Grup PSD+PC 
 

Fondul de Rezervă aflat la 
dispoziţia Prim-Ministrului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1467.  
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Anexa 3/15 
 

 
 
Alimentare cu apă şi canalizare 
comuna Voila, jud. Braşov 
Valoare:  1000 mii lei, 
Dep. Const. Nita Grup PSD+PC 
 

 
 
Redistribuire în interiorul bugetului 
alocat MDRT. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1468. Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Turismului, Anexa nr. 3/15/02, 
Cap. 5001, Titlul VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice, Grupa. 2 Transferuri de 
capital, Alin. 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor. 

Alocarea sumei de 900.000 lei pentru 
terminarea lucrărilor la alimentarea 
cu apă a comunei Mirosloveşti, 
judeţul Iaşi. 
 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 

Lucrările de investiţie au fost 
începute şi trebuie terminate. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
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Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
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1469. Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Turismului, Anexa nr. 3/15/02, 
Cap. 5001, Titlul VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice, Grupa. 2 Transferuri de 
capital, Alin. 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor. 

Alocarea sumei de 900.000 lei pentru 
continuarea lucrărilor de alimentare 
cu apă în comuna Cristeşti, judeţul 
Iaşi. 
 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 

Proiectarea a fost făcută, licitaţia s-
a ţinut, trebuie fonduri pentru 
continuarea lucrărilor. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1470. Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Turismului, Anexa nr. 3/15/02, 
Cap. 5001, Titlul VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice, Alin. 3 Subrogramul 
pentru pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Alocarea sumei de 900.000 lei pentru 
reabilitarea drumurilor comunale din 
comuna Mirosloveşti, judeţul Iaşi. 
 
 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 

Drumurile sunt impracticabile, se 
circulă foarte greu. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1471. Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Turismului, Anexa nr. 3/15/02, 
Cap. 5001, Titlul VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice, Alin. 3 Subrogramul 
pentru pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Alocarea sumei de 500.000 lei pentru 
reabilitarea drumurilor comunale din 
comuna Cristeşti, judeţul Iaşi. 
 
 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 

Drumurile sunt impracticabile, se 
circulă foarte greu. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1472. Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Turismului, Anexa nr. 3/15/02, 
Cap. 5001, Titlul VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice, Alin. 3 Subrogramul 
pentru pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Alocarea sumei de 800.000 lei pentru 
reabilitarea drumului judeţean 28F 
din comuna Tătăruşi, judeţul Iaşi. 
 
 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 

Drum impracticabil, se circulă 
foarte greu. 
 
Fonduri HG 577 Ministerul 
Dezvoltării. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1473. Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Turismului, Anexa nr. 3/15/02, 
Cap. 5001, Titlul VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice, Alin. 3 Subrogramul 
pentru pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

Alocarea sumei de 900.000 lei pentru 
reabilitarea drumurilor comunale din 
comuna Tătăruşi, judeţul Iaşi. 
 
 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 

Drumurile sunt impracticabile, se 
circulă foarte greu. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
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- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1474. Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Turismului, Anexa nr. 3/15/02, 
Cap. 5001, Titlul VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice, Grupa. 2 Transferuri de 
capital, Alin. 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 

Alocarea sumei de 900.000 lei pentru 
alimentarea cu apă a localităţilor  
Blăgeşti şi Gâşteşti, municipiul 
Paşcani, judeţul Iaşi 

 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 

Lipsă apă potabilă pentru populaţie 
în aceste localităţi. 
Fonduri HG 577 Ministerul 
Dezvoltării. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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satelor.  local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1475. Anexa nr. 3/15/02 pag. 6 
Cap. 7001 
Subcap. 03 
Paragraf 01 

Susţinerea investiţiei – Municipiul 
Vaslui 
Locuinţe A.N.L – 160 apart. – 
Valoare 44.000 mii lei 
 
Autori:  
senator PSD+PC SILISTRU DOINA 
deputat PSD+PC CRISTEA 
VICTOR 

Solicitările cetăţenilor tineri (cca. 
700 cereri), lipsa fondului locativ. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

1476. Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Turismului, Anexa nr. 3/15/02, 
Cap. 5001, Titlul VI Transferuri 
între unități ale administrației 
publice, Alin. 3 - Subrogramul 
pentru pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate. 

Se alocă suma de 245.000 lei pentru 
finalizarea lucrărilor de modernizare 
a străzilor din satul Cuci, judeţul 
Mureş, conform contract. 
 
Autor: Deputat Victor Socaciu  
Grup PSD+PC – Camera Deputaților 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de 
modernizare demarate în urmă cu 2 
ani, conform contract. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1477. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/02, 
capitolul 5001, titlul 51, articolul 
01, alineatul 32 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
5560 mii lei pentru reabilitarea 
termică a blocurilor de locuinţe în 
oraşul Zimnicea, jud. Teleorman: Bl. 
15 A, Bl. 15 D, Bl. 16 A şi Bl. 29 A 
Iniţiator: Nicolae Bănicioiu – 
deputat GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC şi Grupul  

Reducerea consumului de energie. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
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parlamentar GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+PC din 
Camera Deputaţilor 

Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

1478. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15, capitolul 
5001, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 20- Subprogramul privind 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
975 mii lei, pentru construcţia 

În prezent localitatea nu dispune de 
sistem de apă şi canal, şi nici de 
staţie de epurare a apei. Suma 
solicitată reprezintă 15% din costul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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alimentarea cu apă a satelor sistemului de alimentare cu apă în 
localitatea Ciuperceni, jud. 
Teleorman. 
 
Iniţiator: Nicolae Bănicioiu – 
deputat GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC şi Grupul  
parlamentar GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+PC din 
Camera Deputaţilor 

total al proiectului.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările 
ulterioare. 

1479. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/02, 
capitolul 5001, titlul 51, articolul 
02, alineatul 20- Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
500 mii lei, pentru construcţia 
sistemului de alimentare cu apă în 
localitatea Fîntînele, jud. Teleorman. 
Iniţiator: Nicolae Bănicioiu – 
deputat GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC şi Grupul  
parlamentar GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+PC din 
Camera Deputaţilor 

În prezent localitatea nu dispune de 
sistem de apă şi canal, şi nici de 
staţie de epurare a apei. Suma 
solicitată reprezintă co-finanţarea 
locală a proiectului.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
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investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

1480. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/02, 
capitolul 5001, titlul 51, articolul 
02, alineatul 20- Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
581 mii lei, pentru construcţia 
sistemului de alimentare cu apă în 
localitatea Frumoasa, jud. 
Teleorman. 
Iniţiator: Nicolae Bănicioiu – 
deputat GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC şi Grupul  
parlamentar GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+PC din 
Camera Deputaţilor 

În prezent localitatea nu dispune de 
sistem de apă şi canal, precum nici 
de staţie de epurare a apei. Suma 
solicitată reprezintă co-finanţarea 
locală a proiectului.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
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MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

1481. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/02, 
capitolul 5001, titlul 51, articolul 
02, alineatul 20- Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
800 mii lei, pentru construcţia 
sistemului de alimentare cu apă în 
localitatea Piatra, jud. Teleorman. 
 
Iniţiator: Nicolae Bănicioiu – 
deputat GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC şi Grupul  
parlamentar GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+PC din 
Camera Deputaţilor 

În prezent localitatea nu dispune de 
sistem de apă şi canal, precum nici 
de staţie de epurare a apei. Suma 
solicitată reprezintă co-finanţarea 
locală a proiectului.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

1482. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/02, 
capitolul 5001, titlul 51, articolul 
02, alineatul 20- Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
600 mii lei, pentru construcţia 
sistemului de alimentare cu apa in 
localitatea Traian jud. Teleorman. 
Iniţiator: Nicolae Bănicioiu – 
deputat GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC şi Grupul  
parlamentar GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+PC din 
Camera Deputaţilor 

În prezent localitatea nu dispune de 
sistem de apă şi canal, şi nici de 
staţie de epurare a apei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
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exerciţiului bugetar 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

1483. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/02, 
capitolul 5001, titlul 51, articolul 
02, alineatul 20- Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
10900 mii lei, pentru construcţia 
sistemului de alimentare cu apa, 
canalizare şi staţie de epurare apă în 
comuna Seaca şi satul  Năvodari, 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
locuitorilor din cele localităţi ce nu 
dispun de sistem de apă şi canal, şi 
nici de staţie de epurare a apei.  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
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jud.  Teleorman. 
Iniţiator: Nicolae Bănicioiu – 
deputat GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC şi Grupul  
parlamentar GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+PC din 
Camera Deputaţilor 

rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

1484. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Se propune suplimentarea bugetului În prezent localitatea nu dispune de Se propune respingerea 
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Turismului, Anexa 3/15/02, 
capitolul 5001, titlul 51, articolul 
02, alineatul 04- Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport. 
 

alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
250 mii lei pentru construcţia unei 
baze sportive în localitatea 
Frumoasa, jud. Teleorman. 
 
Iniţiator: Nicolae Bănicioiu – 
deputat GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC şi Grupul  
parlamentar GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+PC din 
Camera Deputaţilor 

o bază sportivă.  
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1485. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/02, 
capitolul 5001, titlul 51, articolul 
02, alineatul 04- Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport. 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
200 mii lei pentru construcţia unei 
baze sportive în localitatea 
Furculeşti, jud. Teleorman. 
 
Iniţiator: Nicolae Bănicioiu – 
deputat GRUPUL PARLAMENTAR 

În prezent localitatea nu dispune de 
asemenea facilitate.  
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
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PSD+PC+PC şi Grupul  
parlamentar GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+PC din 
Camera Deputaţilor 

pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1486. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/02, 
capitolul 5001, titlul 55, articolul 
01, alineatul 13 - Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
41,7 mii lei lei pentru amenajarea 
unui parc în  localitatea Traian, jud. 
Teleorman. 
 
Iniţiator: Nicolae Bănicioiu – 
deputat GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC şi Grupul  
parlamentar GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+PC din 
Camera Deputaţilor 

În prezent în localitate nu există un 
parc.  
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
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sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1487. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/02, 
capitolul 5001, titlul 55, articolul 
01, alineatul 13 - Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
30 mii lei lei pentru amenajarea unui 
parc în  localitatea Frumoasa, jud. 
Teleorman. 
 
Iniţiator: Nicolae Bănicioiu – 
deputat GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC şi Grupul  
parlamentar GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+PC din 
Camera Deputaţilor 

În prezent în localitate nu există un 
parc.  
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
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hotarari ale Guvernului 

1488. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/02, 
capitolul 5001, titlul 55, articolul 
01, alineatul 13 - Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
50 mii lei lei pentru amenajarea unui 
parc în  localitatea Fîntînele, jud. 
Teleorman. 
 
Iniţiator: Nicolae Bănicioiu – 
deputat GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC şi Grupul  
parlamentar GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+PC din 
Camera Deputaţilor 

În prezent în localitate nu există un 
parc.  
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1489. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, pentru:  
1. Construcţie cămin cultural comuna 
Robăneşti, judeţul Dolj, cu  1500 mii 
lei 

Acesată localitate de 4000 locuitori 
nu dispune de cămin cultural pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
culturale sau alte activităţi. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
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locuinţe şi săli de sport Autori: senator Mircea Geoană 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC,  
             deputat Ion Călin 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Guvernului 
 

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1490. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Modernizarea căminului cultural 
Popănzăleşti, sat Popănzăleşti, 
comuna Drăgoteşti, judeţul Dolj, cu  
1500 mii lei; 
Autori: senator Mircea Geoană 
GRUPUL PARLAMENTAR 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1460 -

PSD+PC,  
             deputat Ion Călin 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1491. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru:  
1.Modernizarea căminului cultural 
Mârşani, comuna Mârşani, judeţul 
Dolj, cu  800 mii lei; 
Autori: senator Mircea Geoană 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC,  
             deputat Ion Călin 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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 neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1492. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, pentru:  
1.Modernizarea căminului cultural 
Dioşti, comuna Dioşti, judeţul Dolj, 
cu  750 mii lei; 
Autori: senator Mircea Geoană 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC,  
             deputat Ion Călin 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
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118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1493. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, pentru:  
1.Modernizarea căminului cultural 
Celaru, comuna Celaru, judeţul  
Dolj, cu  700 mii lei; 
Autori: senator Mircea Geoană 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC,  
             deputat Ion Călin 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
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modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1494. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, pentru:  
1.Modernizarea căminului cultural 
Malu Mare, comuna Malu Mare, 
judeţul Dolj, cu  1000 mii lei;  
Autori: senator Mircea Geoană 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC,  
             deputat Ion Călin 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
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culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1495. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru:  
1.Modernizarea căminului cultural 
Preajba de Pădure, comuna Teslui, 
judeţul Dolj, cu  700 mii lei; 
Autori: senator Mircea Geoană 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC,  
             deputat Ion Călin 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1465 -

face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1496. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, pentru:  
1. Modernizarea căminului cultural 
Teslui, comuna Teslui, judeţul Dolj, 
cu  1000 mii lei; 
Autori: senator Mircea Geoană 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC,  
             deputat Ion Călin 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
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către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1497. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, pentru:  
1. Modernizarea căminului cultural 
Amărăştii de Sus comuna Amărăştii 
de Sus, judeţul Dolj, cu  300 mii lei; 
Autori: senator Mircea Geoană 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC,  
             deputat Ion Călin 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
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Patrimoniului Naţional. 

1498. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, pentru:  
1. Modernizarea căminului cultural 
Zvorsca comuna Amărăştii de Sus, 
judeţul Dolj, cu  150 mii lei 
Autori: senator Mircea Geoană 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC,  
             deputat Ion Călin 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1499. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Se propune suplimentarea bugetului Locuitorii comunei nu au retea de Se propune respingerea 
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Turismului Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă a satelor 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 3000 mii lei 
pentru  ,,Canalizare si staţie de 
epurare in comuna Gherceşti,, judeţul 
Dolj. 
Autori: senator Mircea Geoană 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC,  
             deputat Ion Călin 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
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aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

1500. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 

1. Reabilitare şi modernizare drum 
comunal DC 14, comuna Apa şi 
comuna Medieşu Aurit continuare 
către Satu Mare, judeţul Satu Mare 
cu 131000 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1501. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 

1. Şoseaua de ocolire a centrului 
oraşului Negreşti Oaş, judeţul Satu 
Mare cu 33000 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1471 -

vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1502. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 3000 mii lei 
pentru  ,,Canalizare si staţie de 
epurare in comuna Apa,, judeţul Satu 
Mare. 
Autori: senator Marian Valer  
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Locuitorii comunei nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
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- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1503. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 9000 mii lei 
pentru  Proiect prin A:F:M. 
alimentare cu apă a localităţilor 
Btaci, Comlăuşa, Tămăşeni şi Sirlău, 
judeţul Satu Mare. 

Locuitorii comunei nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
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Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Guvernului 
 

Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
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1504. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 3000 mii lei 
pentru  alimentare cu apă, colectare 
şi epurarea apei uzate menajere şi 
străzi în   localitatea Cehal, judeţul 
Satu Mare. 
Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Locuitorii comunei nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1505. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 3500 mii lei 
pentru  alimentare cu apă, colectare 
şi epurarea apei uzate menajere şi 
străzi în   localitatea Raşca, judeţul 
Satu Mare, aflat în faza SF + PT 
(măsura 3.2.2.) 
Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Locuitorii comunei nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1506. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 1500 mii lei 
pentru  ,,Canalizare si staţie de 
epurare in comuna Craidorolţ, 
localitatea Crişeni, judeţul Satu 
Mare. 
Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 
 

Locuitorii comunei nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1507. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 3000 mii lei 
pentru  Proiectul “Alimentare cu apă 
a localităţilor Pomi şi Boldeşti 
judeţul Satu Mare, stadiul SF 
Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Locuitorii comunei nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1508. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 1500 mii lei 
pentru  Proiectul “Alimentare cu apă 
a comunei Supur, sat Giorocuţa 

Locuitorii comunei nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1479 -

judeţul Satu Mare, stadiul SF 
Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1509. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 1500 mii lei 
pentru  Proiectul “Alimentare cu apă 
a comunei Supuru de Sus, judeţul 
Satu Mare, stadiul PT 
 
Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Locuitorii comunei nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1510. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 1500 mii lei 
pentru  Proiectul “Alimentare cu apă 
a comunei Supuru de Jos, judeţul 
Satu Mare, stadiul SF 
Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Locuitorii comunei nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1511. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 5000 mii lei 
pentru  Proiectul “Retea de 
canalizare şi staţie de epurare” în 
curs de realizare, în comuna Gherţa 
Mică, judeţul Satu Mare.  
Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Locuitorii comunei nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
continue proiectul privind “Reţeaua 
de canalizare şi staţie de epurare”. 
Acest proiect a primit până acum 
2000 mii lei 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1512. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 3500 mii lei 
pentru  Proiectul “Alimentare cu apă 
a comunei Moftin, judeţul Satu 
Mare, stadiul SF+PT 
Autori: senator Marian Valer           
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 

Locuitorii comunei nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
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 Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1513. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 24000 mii lei 

Locuitorii comunelor nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

pentru  Proiectul “Retea de 
canalizare şi staţie de epurare”, în 
satele Moftiu Mic, Moftiu Mare, 
Domăneşti, judeţul Satu Mare, 
stadiul SF+PT 
Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

comunităţi este necesar să se 
continue proiectul privind “Reţeaua 
de canalizare şi staţie de epurare”.  
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1514. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 11000 mii lei 
pentru  Proiectul “Retea de 
canalizare şi staţie de epurare”, în 
comuna Bârsău, judeţul Satu Mare. 
Autori: senator Marian Valer           
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Locuitorii comunelor nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
continue proiectul privind “Reţeaua 
de canalizare şi staţie de epurare”.  
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1515. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 9000 mii lei 
pentru  Proiectul “Retea de 
canalizare şi staţie de epurare”, în 
comuna Gherţa Mică, judeţul Satu 
Mare. 
Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Locuitorii comunelor nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
continue proiectul privind “Reţeaua 
de canalizare şi staţie de epurare”.  
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
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bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1516. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Cămin tip II comuna Gherţa Mică 
căminului cultural, judeţul Satu 
Mare, cu  8500 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer           
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
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118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

1517. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Dotări la Centrul Cultural “Emil 
Matei din localitatea Apa”, în scopul 
promovării şi conservării 
patrimoniului cultural, judeţul Satu 
Mare, cu  3500 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
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modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

1518. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Proiect P+1 Cămin Cultural la etaj 
şi garaje PSI la parter, în scopul 
promovării patrimoniului cultural, 
comuna Căpmârzana, judeţul Satu 
Mare, cu  8500 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
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culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

1519. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Reabilitare Casă de Cultură stadiul 
SF din localitatea Craidorolţ”, 
judeţul Satu Mare în scopul 
promovării patrimoniului cultural, , 
cu  2500 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
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face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

1520. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Proiect “Îmbunătăţirea calităţii 
vieţii pentru populaţia rurală”, 
Centru de zi pentru persoane 
vârstnice din localitatea Pomi, 
judeţul Satu Mare, cu  2000 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
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către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

1521. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Cămin cultural tip II în comuna 
Gherţa Mică, judeţul Satu Mare, 
depus documentaţie la MDLP,  cu  
2200 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
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Patrimoniului Naţional 

1522. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Înfiinţare Centru After-school în 
comuna Bârsău, judeţul Satu Mare, 
cu  2800 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer           
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1523. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Construire grădiniţă în comuna 
Bârsău, judeţul Satu Mare, cu  1500 
mii lei; 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
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locuinţe şi săli de sport Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1524. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Construire Sală de sport în 
comuna Gherţa Mică, judeţul Satu 
Mare, cu  2000 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
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- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului 

1525. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Construire grădiniţă în comuna 
Comlăuşa, judeţul Satu Mare, cu  
2000 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer           
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
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Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1526. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Construire Sală de sport în 
comuna Raşca, judeţul Satu Mare, cu  
3000 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
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sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului 

1527. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Proiect realizarea instalaţiei de 
încălzire centrală la Şcoala Generală 
în comuna Camârzana P+1, judeţul 
Satu Mare, cu  2000 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
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- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1528. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Înfiinţare Centru After-school în 
Eriu Sâncrai, comuna Craidorolţ, 
judeţul Satu Mare, cu  2800 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1529. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Înfiinţare Centru Social pentru 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

vârstnici în oraşul Negreşti Oaş, 
judeţul Satu Mare, cu  2500 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1530. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Înfiinţare Centru de Afaceri în 
oraşul  Negreşti Oaş, judeţul Satu 
Mare, cu  2500 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1531. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Înfiinţare Centru Social pentru 
vârstnici în comuna Apa, judeţul 
Satu Mare, cu  2000 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
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- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1532. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Construire Sală de sport în 
comuna Gherţa Mică, judeţul Satu 
Mare, cu  3000 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
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- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului 

1533. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Reabilitarea Primăriei Valea 
Vinului, judeţul Satu Mare, cu  500 
mii lei; 
Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1534. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1504 -

Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Turismului pentru: 
1. Reparaţii dispensar uman din 
comuna Valea Vinului, judeţul Satu 
Mare, cu  200 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1535. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Reabilitarea Scoala Generală cu 
cl.I-VIII, stadiu PT sat Giorocuţa, 
comuna Supur, judeţul Satu Mare, cu  
1700 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
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PSD+PC 
 

Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1536. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Extindere şcoală şi amenajare corp 
A şi corp B, înlocuire şarpantă şi 
amenajare curte interiora, în curs de 
execuţie dar oprită din lipsa 
fondurilor, comuna Gherţa Mică, 
judeţul Satu Mare, cu  1000 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
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instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1537. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Grădiniţă cu program prelungit, în 
curs de realizare SF în comuna 
Gherţa Mică, judeţul Satu Mare, cu  
1500 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
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1538. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Mamsardare sediul Primăriei corp 
B din ora sul Negreşti Oaş, , judeţul 
Satu Mare, cu  500 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1539. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru  : 

1. Proiect aprobat pietruire 3 străzi 
comunale 7 km în comuna 
Cămârzana, judeţul Satu Mare cu 
2000 mii lei. 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
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Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

 Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1540. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Se propune suplimentarea bugetului Pentru imbunatatirea calitatii Se propune respingerea 
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Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru  : 

1. Modernizare drumuri comunale 7 
km în comuna Bârsău, judeţul Satu 
Mare cu 5000 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1541. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru  : 

1. Modernizare străzi comuna 
Călineşti Oaş, judeţul Satu Mare cu 
3700 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1542. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru  : 

1. Modernizare Drum Comunal DC 
71 Călineşti Oaş - Lechinţa, judeţul 
Satu Mare cu 3500 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1543. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru  : 

1. Modernizare centru în Călineşti 
Oaş, judeţul Satu Mare cu 2500 mii 
lei. 

Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
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exerciţiului bugetar 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1544. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru  : 

1. Modernizare Drum Comunal DC 
80 Coca-Păşunea Mare, comuna 
Călineşti Oaş, judeţul Satu Mare cu 
3500 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
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vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1545. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru  : 

1. Modernizare Drum Comunal DC 
37 Cehal-Orbău lungime de 3 km, 
stadiu SF, judeţul Satu Mare cu 3100 
mii lei. 

Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
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- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1546. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru  : 

1. Proiect modernizare străzi de 
interes local în comuna Cămârzana, 
judeţul Satu Mare cu 4200 mii lei. 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
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Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Guvernului 
 

Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
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1547. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru  : 

1. Proiect reparaţii străzi în comuna 
Cămârzana, judeţul Satu Mare cu 
200 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1548. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru  : 

1. Modernizare Drum Comunal DC 
82 sector DN19-Raşca, aflat în faza 
SF+PT, judeţul Satu Mare cu 2100 
mii lei. 

Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1549. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 

1. Modernizare Drum Comunal DC 
32, stadiul SF, comuna Craidorolţ 
judeţul Satu Mare cu 2000 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1550. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 

1. Modernizare Drum Comunal DC 
33, stadiul SF, comuna Craidorolţ 
judeţul Satu Mare cu 2000 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1551. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 

1. Modernizare Drum Comunal DC 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1522 -

dezvoltare regională şi socială 116, stadiul SF, comuna Craidorolţ 
judeţul Satu Mare cu 2000 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1552. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 

1. Reabilitare şi modernizare 
drumuri, DC Bicău, Pomi-Bicău 3,6 
km, comuna Pomi, judeţul Satu Mare 
cu 2000 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1553. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 

1. Reabilitare şi modernizare drumuri 
DC Aciua, Borleşti-Aciua, 2,1 km, 
comuna Pomi, judeţul Satu Mare cu 
600 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1525 -

Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1554. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 

1. Modernizarea drumului Săuca-
Chişău-Chereuşa, judeţul Satu Mare 
cu 2000 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1555. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 

1. Reabilitare şi modernizare drumuri 
comunale DC53-DN19 Dormăneşti 
3,38 km, stadiu SF+PT, judeţul Satu 
Mare cu 2800 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
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GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1556. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

1. Reabilitare şi modernizare drum 
comunal şi străzi, 31,898km, stadiu 
SF+PT, judeţul Satu Mare cu 34000 
mii lei. 

Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1557. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 

1. Reabilitare şi modernizare drum 
comunal 11, Negreşti Oaş, judeţul 
Satu Mare cu 8000 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1558.     

1559. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
01, alineat 01, Transfer intre unităţi 
ale administraţiei publice, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismulu,i Anexa 
3/15/2 capitolul 5001, grupa 51, titlul 
VI, articolul 01, alineat 01 cu suma 
de 2 000.000 ron necesară pentru 
alimentare alimentare cu apa si 
canalizare, comuna Ciudanovita 
Judetul Caras-Severin. 
 
 
Iniţiator: ION MOCIOALCA– 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 

Aplicarea programului de 
modernizare a satului românesc. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul  de 
rezervă bugetară aflate la dispozitia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1560. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
02, alineat 03. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, , capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 02, alineat 03, cu 
suma de 500 000. Ron necesară 
pentru reabilitare şi modernizare 
Cămin Cultural., comuna Teregova, 
jud.Caraş-Severin. 
 
 
 Iniţiator: Horia Teodorescu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  

Se urmăreşte reabilitarea, 
modernizarea şi utilarea căminului 
cultural. 
 
 
  
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul  de 
rezervă bugetară aflate la dispozitia 
guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
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parlamentar PSD+PC exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea 
modernizării infrastructurii 
culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se 
face în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

1561. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
01, alineat 01, Transfer intre unităţi 
ale administraţiei publice, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
01, alineat 01, 1 600 000 ron, 
alimentarea cu apă, sat Padina Matei, 
comuna Gârnic, judeţul Caraş-
Severin. 
 
 
Iniţiator: ION MOCIOALCĂ – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 
 

Programul national de alimentare 
cu apa al tuturor localitatilor.  
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective - 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1562. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 01, alineat 01, 
Transfer intre unităţi ale 
administraţiei publice. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 01, alineat 01, cu 
suma 500 000 ron necesară 
alimentarea cu apă staţie epurare , 
canalizare comuna Gârnic, judeţul 
Caraş-Severin 
 
 
 Iniţiator: ION  MOCIOALCA – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 

Se urmăreşte alimentarea cu apă, 
canalizare. 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective - 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1563. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
02, alineat 03. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 02, alineat 03, cu 
suma de 50 000 ron , necesară pentru 
Centrul info-turistic comuna Gârnic, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
 Iniţiator: ION MOCIOALCĂ– 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 

 Necesară pentru Centrul info-
turistic . 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective - 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

1564. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
02, alineat 03. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 02, alineat 03, cu 
suma de 4 500 000 ron , necesară 
amenajării drum comunal 49 
Moldova Nouă-Padina Matei. 
 
 
Iniţiator: ION MOCIOALCĂ – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 

Reparaţii şimodernizare DC 
49,judeţul Caraş-Severin. 
 
 
 
 
 Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective - 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1565. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
02, alineat 03. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 02, alineat 03, cu 
suma de 100 000. ron necesară  
amenajare microhidrpcentrală 
apă,comuna Gârnic,judeţul Caraş-
Severin. 
 
 
 
 Iniţiator: ION MOCIOALCA – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 

 
Necesară  amenajare 
microhidrpcentrală apă. 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective - 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1566. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
02, alineat 03. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministeruuil Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 02, alineat 03, cu 
suma de 12.000.000 ron necesară 
pentru dezvoltarea   infrastructurii 
feroviare, redarea circuitului turistic 
a liniei ferate de patrimoniu naţional 
Oraviţa-Anina., promovarea 
obiectivelor turistice din judetul 
Caras-Severin. 
 
 
 Iniţiator: ION  MOCIOALCĂ – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 

Cresterea gradului de civilizatie si 
dezvoltare a zonelor defavorizate , 
foste miniere. 
Redarea circuitului turistic a liniei 
ferate de patrimoniu naţional 
Oraviţa-Anina. 
Reorientarea activităţii de transport 
feroviar spre turism. 
Facilitarea accesului investitorilor 
şi turiştilor la obiectivele turisticeşi 
de patrimoniu naţional din judeţul 
Caraş-Severin. 
  
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective - 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
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Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

1567. Anexa nr.3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, anexa 3/15 cu suma de 
70927,16 mii lei:  

- Baza sportiva în comuna 
Bărăști, jud Olt – 785,7 mii 
lei 

- Construcție cămin cultural 
comuna Bărăști, jud. Olt – 
1400 mii lei 

- Canalizare si stații epurare a 
apelor uzate menajere, 
comuna Bărăști, jud. Olt. – 
986,32 mii lei 

- Reabilitare DC9, Dj 643, Sf. 
Mânăstire Călui – 350 mii lei 

- Asfaltare DC9B, sat Călui, 
comuna Călui – 437,114 mii 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective - 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
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lei 
- Asfaltare DC9B, sat Călui, 

comuna Călui – 714,128 mii 
lei 

- Înființare rețea canalizare și 
stație epurare sat călui, com. 
Călui 420,1 mii lei 

- Reabilitare și modernizare 
sediu Primărie comuna Călui 
320 mii lei 

- Asfaltare drum DC2A Oboga 
– Morunglav  - 3792,745 mii 
lei comuna Oboga, jud. Olt 

- Alimentare cu apă în staul 
Oboga de Sus, comuna 
Oboga, jud. Olt – 1194,752 
mii lei 

- Construire baza sportivă – 
comuna Oboga, jud Olt - 722 
mii lei 

- Canalizare în satul Oboga de 
Sus – comuna Oboga jud. Olt 
– 7000 mii lei 

- Construire poduri și podețe 
dalate și tubulare – comuna 
Sîrbii Măgura, jud Olt – 800 
mii lei 

- Construcție bază sportivă 
comua Sârbii Măgura– 300 
mii lei 

- Alimentare cu apă  - comuna 
Sîrbii Măgura – 700 mii lei 

- Modernizare drum comunal 

MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 
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DC93, comuna Schitu, jud 
Olt – 2642,305 mii lei 

- Reabilitare cămin cultural 
comuna Schitu, jud. Olt – 
1000 mii lei 

- Bază sportivă în comuna 
Schitu, jud Olt – 800 mii lei 

- Înființare rețea distribuție 
gaze naturale în comuna 
Schitu, jud. Olt – 261 mii lei 

- Modernizare rețea alimentare 
apă potabilă în comuna 
Radomirești, jud olt – 700 
mii lei 

- Amenajare bază sportivă în 
comuna Radomirești, jud olt 
– 12000 mii lei 

- Pietruire drumuri sătești în 
comuna Radomirești, jud Olt 
– 5000 mii lei 

- Asfaltare DC14 comuna 
Găneasa – 9000 mii lei 

- Rețea apă și canalizare în 
comuna Găneasa, jud. Olt – 
9000 mii lei 

- Alimentare cu apă în comuna 
Corbu, jud. Olt, satele Corbu, 
Burdulești, Buzești, Ciurești 
și Milcoveni – 1700 mii lei 

- Reabilitare modernizare pod 
beton armat, situat pe DC73 – 
comuna Corbu, jud. Olt – 
1800 mii lei 
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- Modernizare teren fotbal 
comuna Corbu, jud olt – 
5.500 mii lei 

- Proiect “ Alimentare cu apă” 
– comuna Osica de Jos, jud 
Olt – 800 mii lei 

- Renovare cămin cultural 
comuna Osica de Jos – jud. 
Olt – 200 mii lei 

- Împrejmuire cimitir sat Bobu, 
comuna Osica de Jos, jud. Olt 
– 250 mii lei 

- Pietruire drumuri comunale  - 
comuna Osica de Jos , jud Olt 
-250 mii lei 

- Împrejmuire Grădinița Osica 
de Jos, jud. Olt – 100 mii lei. 

 
 
Iniţiator: Senator PSD Ion Toma și 
Grupul PSD 
 

1568. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 01, alineat 01, 
Transfer intre unităţi ale 
administraţiei publice. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 01, alineat 01, cu 
suma 300.000 ron necesară pentru  
înfiinţarea unei Case Europene a 
tezaurului mineralogic, utilare , în 
comuna Dognecea, localitatea Ocna 
de Fier şi înfiinţarea unui muzeu de 
mineralogie estetică a fierului, în 

Se urmăreşte înfiinţarea Casei 
Europene a tezaurului mineralogic. 
Se urmăreşte înfiinţarea muzeului 
de mineralogie estetică a fierului. 
Dezvoltarea zonelor defavorizate, 
foste miniere, dezvoltarea mediului 
rural. 
Punerea in valoare a obiectivelor de 
interes turistic. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective - 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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localitatea Ocna de Fier,  judeţul 
Caraş-Severin. 
 
 
 Iniţiator: ION MOCIOALCA – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 

 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 
 

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

1569. MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI  
 
Anexa3/15   

- subprogramul pietruirea 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasificate 

- Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cu suma de 400.000 mii lei pentru 
acoperirea creditelor de angajament 
contractate in anul 2010 obiectivele 
aprobate in cadrul programelor de 
pietruire/asfaltare a drumurilor si 
alimentare cu apa a satelor  
SENATOR MIRON TUDOR 
MITREA 
DEPUTAT  CRISTIAN 
DUMITRESCU 

 In anul 2010, investitiile in 
drumuri si alimentare cu apa au fost 
finantate din credite bugetare si 
credite de angajament, care 
trebuiaucare de fapt sunt creditele 
de angajament din anul 2009 si care 
trebuiau platite in prima luna din 
anul 2010. Acest lucru nu s-a facut, 
platile fiind realizate inclusiv in 
decembrie 2010.  
Bugetul pe 2011 pentru aceste doua 
subprograme (apa si drumuri) nu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective - 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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DEPUTAT CIPRIAN NICA 
DEPUTAT ANGEL TÎLVĂR 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

acopera lucrarile executate in anul 
2010  

Sursă de finanţare:  
Bugetul de stat 

local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1570. MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI TURISMULUI  
 
Anexa3/15   
programul Bazine de inot 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cu suma de 10.000 mii lei inceperea 
investitiei "Bazin de înot de polo - 
Baza Sportivă Aleea Stadionului nr. 
2, municipiul Focşani, judeţul 
Vrancea" 
SENATOR MIRON TUDOR 
MITREA 
DEPUTAT  CRISTIAN 
DUMITRESCU 
DEPUTAT CIPRIAN NICA 

 In anul 2010, prin HG 1452 1462 
din 25 noiembrie 2009 s-au aprobat 
indicatorii tehnico-economici ai 
obiectivului de investiţie "Bazin de 
înot de polo - Baza Sportivă Aleea 
Stadionului nr. 2, municipiul 
Focşani, judeţul Vrancea" din 
cadrul Programului "Bazine de 
înot", realizat prin Compania 
Naţională de Investiţii "C.N.I." - 
S.A. 
Avand in vedere cele prezentate in 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective - 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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DEPUTAT ANGEL TÎLVĂR 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

fisa obiectivului, adica faptul ca 
obiectivele vor fi propuse pentru 
finantare dupa aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici 
solicitam finantarea acestui obiectiv 
in anul 2011.  

Sursă de finanţare:  
Bugetul de stat 

de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

1571. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Anexa nr.3/15 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru transferuri suma de 
500 mii lei destinată obiectivul 
„Verificare şi consolidarea digului de 
apărare împotriva inundaţiilor din 
comuna Giurgeni” către comuna 
Giurgeni, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: 
Deputat Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

Pentru protejarea localităţii, 
populaţiei şi bunurilorîmpotriva 
inundaţiilor. Comuna are o vechime 
de sute de ani, este situată pe malul 
Dunării şi este frecvent inundată. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

1572. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Anexa nr.3/15 

Se repartizează din bugetul 
Ministerului suma de 300 mii lei 
pentru obiectivul „Construire dig 
protecţie pentru locuinţele din zona 
inundabilă” către comuna Stelnica, 
jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

Pentru protejarea localităţii, 
populaţiei şi bunurilorîmpotriva 
inundaţiilor. Comuna are o vechime 
de sute de ani, este situată pe malul 
Dunării şi este frecvent inundată. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

1573. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Anexa nr.3/15 
 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de 800 
mii lei destinată finanţării 
obiectivului „Extindere iluminat 
public” către municipiul Slobozia, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Amendament propus de:  
Deputat Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

Programul comunitatii locale 
privind extinderea iluminatului 
public este de 3500 lei, suma 
solicitata venind in completarea 
surselor proprii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
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- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale 

1574. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Anexa nr.3/15 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de 100 
mii lei destinată finanţării 
obiectivului „Extindere reţea gaze 
naturale Slobozia” către municipiul 
Slobozia, judeţul, Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

Necesar pentru încălzirea populaţiei 
şi prepararea hranei. Municipiul 
Slobozia este cea mai mare 
localitate din judeţul Ialomiţa (peste 
50.000 locuitori) şi este reşedinţa 
judeţului Ialomiţa. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale 

1575. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de 
150.000 lei pentru obiectivul 

Necesar pentru încălzirea populaţiei 
şi prepararea hranei. Municipiul 
Slobozia este cea mai mare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
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Anexa nr.3/15 
 

„Extindere gaze naturale Cartier 
Pepinieră” către Municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

localitate din judeţul Ialomiţa (peste 
50.000 locuitori) şi este reşedinţa 
judeţului Ialomiţa. 
 

finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale 

1576. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Anexa nr.3/15 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de 600 
mii lei pentru obiectivul „Utilităţi 
aferente Platforma industrială pentru 
IMM-uri” către Municipiul Slobozia, 
jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 
 

Pentru menţinerea activităţii 
economice a municipiului Slobozia, 
municipiul Slobozia a demarat, în 
asociere cu Patronatul 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din 
judeţul Ialomiţa, proiectul privind 
realizarea unei platforme 
industriale. 
Proiectul este în fază de început, iar 
costurile implementării sunt de cca. 
16,7 milioane lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
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aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale 

1577. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Anexa nr.3/15 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de 100 
mii lei pentru obiectivul 
„Modernizare iluminat public” către 
comuna Bărcăneşti, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

Pentru ameliorarea condiţiilor de 
viaţă  şi creşterea nivelului de trai 
al populaţiei, pentru dezvoltarea 
spaţiului rural. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale 

1578. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Anexa nr.3/15 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de 180 
mii lei pentru obiectivul „Extindere 
reţea electrică de joasă tensiune în 
zonele „Primărie” şi „Luncă”, satul 
Cosîmbeşti” către comuna 
Cosîmbeşti, jud. Ialomiţa. 
 

Pentru ameliorarea condiţiilor de 
viaţă  şi creşterea nivelului de trai 
al populaţiei, pentru dezvoltarea 
spaţiului rural. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
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Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

stabilirea sursei de finantare”.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale 

1579. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Anexa nr.3/15 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de 130 
mii lei pentru obiectivul 
„Modernizare iluminat public” către 
comuna Movila, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

Pentru ameliorarea condiţiilor de 
viaţă  şi creşterea nivelului de trai 
al populaţiei, pentru dezvoltarea 
spaţiului rural. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale 
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1580. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Anexa nr.3/15 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de 130 
mii lei pentru obiectivul „Înlocuire 
reţea electrică IAS Bărăganu-
Movila” către comuna Movila, jud. 
Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

Pentru ameliorarea condiţiilor de 
viaţă  şi creşterea nivelului de trai 
al populaţiei, pentru dezvoltarea 
spaţiului rural. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale 

1581. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Anexa nr.3/15 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de 80 
mii lei pentru obiectivul „Extindere 
iluminat public” către comuna 
Ciochina, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

Pentru ameliorarea condiţiilor de 
viaţă  şi creşterea nivelului de trai 
al populaţiei, pentru dezvoltarea 
spaţiului rural. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
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conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale 

1582. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Anexa nr.3/15 

Se repartizează din bugetul 
Ministerului suma de 50 mii lei 
pentru obiectivul „Renovare bloc 
specialişti” către comuna Jilavele, 
jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

Pentru asigurarea de condiţii 
civilizate de trai specialiştilor care 
lucrează în comuna Jilavele. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
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investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

1583. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Anexa nr.3/15 

Se repartizează din bugetul 
Ministerului suma de 213.900 lei 
pentru obiectivul „Reactualizare 
PUG şi RLU” către comuna Colelia, 
jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

Este necesară reactualizarea PUG şi 
RLU iar ministerul are un program 
special dedicat acestei probleme. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MDRT  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1554 -

cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 

Suma prevăzuta pentru anul 
2011 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 14 milioane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale 

1584. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Anexa nr.3/15 

Se repartizează din bugetul 
Ministerului suma de 150 mii lei 
destinată obiectivul „Iluminat public 
cu sistem fotovoltaic” către comuna 
Valea Ciorii, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: 
Deputat Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

Pentru reducerea cheltuielilor cu 
iluminatul public şi reducerea 
dependenţei energetice a comunei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
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conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale 

1585. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 
Studii, proiect, avize şi realizare 
lucrări construcţie. 
 

Sat Săsar, com. Recea, str. Sub Dura  
- 1,000 mii lei; 

 

Dezvoltarea zonei industriale a 
localităţii prin facilitarea accesului. 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

1586. Anexa nr.3/15/02 - Ministerul Se alocă suma de 1173 mii lei în Demararea acestui nou obiectiv Se propune respingerea 
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Administraţiei şi Internelor 
Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art.01, alin.43 – Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
programelor de electrificare 

vederea realizării obiectivului 
“Extindere reţele electrice în sat 
Grozeşti”, comuna Grozeşti, 
judeţul Iaşi 
 
Autori: Deputat PNL Relu 
Fenechiu, Grupurile parlamentare 
reunite ale  Partidului Naţional 
Liberal 

de investiţii cu impact social 
este necesară din cauza 
extinderii localităţii şi a 
consumului mare de energie 
electrică 

amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale 

1587. Anexa nr.3/15/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art.01, alin.01 – Transferuri 
către instituţii publice 

Se alocă suma de 200.000 mii lei 
în pentru suplimentarea bugetului 
Consiliului Judeţean Iaşi, în 
vederea realizării obiectivului 
“Construcţia pistei aeroportului 
Iaşi” 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
Autori: Deputat PNL Relu 
Fenechiu, Grupurile parlamentare 
reunite ale  Partidului Naţional 

Asigurarea fondurilor necesare 
în vederea demarării lucrărilor 
pentru obiectivului “Construcţia 
pistei aeroportului Iaşi”. 
Realizarea acestui obiectiv este 
justificată de interesul public de 
a atinge standardele europene 
de exploatare şi de siguranţă 
privind desfăşurarea traficului 
aerian în regiunea Moldovei, în 
condiţiile în care Studiul de 
fezabilitate şi Proiectul tehnic 
sunt finalizate, iar menţinerea 
condiţiilor actuale de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1557 -

Liberal infrastructură determină 
accentuarea critică a gradului de 
uzură fizică şi morală. 
 

exerciţiului bugetar 

Suma prevăzuta pentru anul 
2011 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 14 milioane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

1588. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului pentru 
alocarea sumei de 5.000 mii lei, 
pentru reabilitarea termica a 
orasului Baia Mare. 
 
Sursa de finantare: Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului si Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Deputat Independent Zoicas 
Gheorghe 

Se solicita admiterea 
amendamentului deoarece in 
orasul Baia Mare nu a beneficiat 
de fonduri pe acest capitol 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

Suma prevăzuta pentru anul 
2011 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 14 milioane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
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către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

1589. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Din sima prevazuta se aloca 
suma de 200 mii lei pentru 
finantarea obiectivului – 
Reabiliatarea Caminului cultural 
Teleki Recea, comuna Recea, 
Judetul Brasov. 
 
Sursa de finantare: 
 
Autori: 
Deputati PNL: Gheorghe Gabor, 
Chitoiu Daniel, Dontu Mihai-
Aurel, Dragomir Gheorghe, 
Holban Titi. Nicolaescu 
Gheorghe-Eugen, Tinteanu Ioan, 
Uioreanu Horea Dorin 
 
Grupurile parlamentare ale 
Partidului National Liberal 
 

Se afla intro stare avansata de 
degradare si necesita lucrari de 
consolidare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

Suma prevăzuta pentru anul 
2011 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 14 milioane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

1590. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Anexa nr.3/15 

Se repartizează din bugetul 
Ministerului suma de 200 mii lei 
destinată obiectivul „Pasarela peste 
râul Ialomiţa în sat Frăţileşti” către 
comuna Săveni, jud. Ialomiţa. 

Vechea pasarelă este deteriorată şi 
pune în pericol vieţile locuitorilor. 
Pasarela permite accesul 
locuitorilor din satul Frăţileşti la 
drumul naţional DN2A, situat la 2 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 



 
 
Nr. 
crt. 

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

- 1559 -

 
Amendament propus de: 
Deputat Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

km. Cealaltă variantă de acces 
implică un ocol de zeci de kilometri 
şi nu este o opţiune pentru cetăţenii 
care nu deţin autoturisme. 

Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale 
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1585. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la Capitolul 7001, grupa 
65,  ,,Titlul XI Cheltuieli aferente 
programelor cu finantare 
rambursabilă, cu suma de 4000 mii lei 
pentru Canalizare si staţie de epurare 
in oraşul Dăbuleni, judeţul Dolj. 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Cei peste 13500 de locuitori ai 
oraşului nu au reţea de canalizare. 
Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite  indispensabile unei 
comunităţi, este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei prezidenţiale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
MinisterulDezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1586. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la Capitolul 7001, grupa 
65,  ,, Titlu XI Cheltuieli aferente 
programelor cu finantare 
rambursabila,, cu suma de 3000 mii 
lei pentru  ,,Canalizare si staţie de 
epurare in comuna Gherceşti,, judeţul 
Dolj. 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Locuitorii comunei nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
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si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1587. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la Capitolul 7001- 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică,, cu suma de 6150 mii lei 
pentru:  
1.Modernizarea căminului cultural 
Amarăştii de Sus, comuna Amarăştii 
de Sus, judeţul Dolj- 700 mii lei 
2. Modernizarea căminului cultural 
Popănzăleşti, sat Popănzăleşti, 
comuna Drăgoteşti, judeţul Dolj, cu  
1500 mii lei; 
3.Modernizarea căminului cultural 
Mârşani, comuna Mârşani, judeţul 
Dolj, cu  800 mii lei; 
4.Modernizarea căminului cultural 

Necesitatea urgenta de sume de 
bani pentru lucrari de consolidari, 
reparaţii, dotari pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţilor de cultură, la nivelul 
localităţii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea întrucât :  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
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Dioşti, comuna Dioşti, judeţul Dolj, 
cu  750 mii lei; 
5.Modernizarea căminului cultural 
Celaru, comuna Celaru, judeţul  Dolj, 
cu  700 mii lei; 
6.Modernizarea căminului cultural 
Malu Mare, comuna Malu Mare, 
judeţul Dolj, cu  1000 mii lei;  
7.Modernizarea căminului cultural 
Preajba de Pădure, comuna Teslui, 
judeţul Dolj, cu  700 mii lei; 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor

desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din mediul 
rural şi mic urban, se face în baza 
selecţiei proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei publice 
locale, de către Comisia 
constituită la nivelul Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
 

1588. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Capitolul 7001, titlu 51, 
aliniatul 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe si săli de sport,, 
cu suma de 4500 mii lei pentru: 
1.Construire sală de sport in comuna 
Amăraştii de Jos, judeţul Dolj, cu 
1000 mii lei; 
2.Construire săla de sport in comuna 
Malu Mare, judeţul Dolj, cu  1000 mii 
lei; 
3.Construire săla de sport comuna 
Cârcea, judeţul Dolj, cu  1200 mii lei; 
4. Construire sală de sport comuna 
Mârşani, judeţul Dolj, cu 1300 mii lei. 
 
   
Autori : Grupul parlamentar PSD + 

Construcţia unei Săli de Sport pe 
terenul aferent şcolii este necesară 
deoarece, în prezent, şcolari acesteia 
nu beneficiază de serviciile unui 
asemenea complex sportiv. 
Proiectul are ca scop creşterea 
nivelului de educaţie, de socializare 
şi a stării de sănătate a tuturor 
cetăţenilor prin practicarea 
exerciţiilor fizice, dezvoltarea 
activităţilor sportive în mediul rural 
în corelaţie cu programele naţionale 
de dezvoltare rurală, dar şi creşterea 
numărului de copii şi tineri care 
participă la competiţii sportive ce se 
desfăşoară în spaţiul rural. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de sport 
sunt prevăzute în poziţie globală 
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PC  - Camera Deputaţilor şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului 

1589. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 7001, titlu 51, 
aliniatul 03 Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate, cu suma de 1000 lei 
pentru asfaltare DC 91, Drăgotesti-
Buzduc, com.Drăgotesti, judeţul Dolj. 
 
   
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Investitia este inceputa in baza 
HG.577/1977 si trebuie finalizata, 
astfel risca  sa se degradeza tot ce 
s-a lucrat pana la aceasta data. 
Drumul face legatura dintre satul 
Buzduc si DJ 641 si atunci cand 
ploua cei 600 de  locuitori  raman 
izolati. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei prezidenţiale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât : 
-Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1590. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la ,,Capitolul 7001- 
Locuinte, servicii si dezvoltare 
publică,, cu suma de 4000 mii lei 
pentru construire bazin de inot, oraş 
Dăbuleni, judeţul Dolj.   
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiectul are ca scop creşterea  stării 
de sănătate a tuturor cetăţenilor prin 
practicarea inotului si altor sporturi 
acvatice, dezvoltarea activităţilor 
sportive în mediul rural în corelaţie 
cu programele naţionale de 
dezvoltare rurală, dar şi creşterea 
numărului de copii şi tineri care 
participă la competiţii sportive ce se 
desfăşoară în spaţiul rural. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Bazine de inot 
prevazut in bugetul Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului. Suma prevazuta 
pentru anul 2010 este in pozitie 
globala si se repartizeaza pe 
obiective de ordonatorul principal 
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de credite. 
1591. Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si Turismului
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Capitolul 7001, grupa 
51,  Titlul VI-Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice , cu suma de 
450 mii lei pentru obiectivul ,, 
Amenajare bază sportivă,, oraş 
Dăbuleni, judeţul Dolj.   
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Inexistenta unei baze sportive 
pentru organizarea unor competitii 
locale si alte activitati sportive. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de sport 
sunt prevăzute în poziţie globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
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ministrului 
1592. Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si Turismului
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la Capitolul 7001, grupa 
65 ,,Titlu XI Cheltuieli aferente 
programelor cu finantare 
rambursabila,, cu suma de 8600 mii 
lei pentru obiectivele: 
1.Alimentare cu apa comuna 
Amărăştii de Sus, judeţul Dolj cu  
3200 mii lei; 
2. Alimentare cu apa comuna 
Mârşani, judeţul Dolj, cu  3700 mii 
lei; 
3.Alimentare cu apa sat Puţuri, 
comuna Castranova, judeţul Dolj, cu  
1700 mii lei. 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Obiectivele au fost finantate prin 
OG 7/2006, si suspendate din lipsa 
de finantare. In aceste localităţi 
apa contine nitrati, peste limita 
normala. Metodele actuale de 
procurarea a apei, mai ales în 
mediul rural –direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund 
necesităţilor şi cerinţelor actuale. 
 
Sursa de finanţare: din alocarea 
unui procent mai mare din 
valoarea adăugată la bugetele 
locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1593. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la Capitolul 7001, grupa 

Obiectivele au fost finantate prin 
OG 7/2006, si suspendate din lipsa 
de finantare. Realizarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
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65,  ,,Titlu XI Cheltuieli aferente 
programelor cu finantare 
rambursabila,,cu suma de 6300 mii lei 
pentru obiectivele: 
1. Canalizare si staţie de epurare in 
comuna Malu Mare, judeţul Dolj cu  
3300 mii lei; 
2.Canalizare si staţie de epurare in 
comuna Ghindeni, judeţul Dolj, cu – 
3000 mii lei. 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

obiectivelor  este necesara pentru 
asigurarea localnicilor a unor 
conditii de viata mai bune. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” si se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite 
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1594. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Capitolul 7001, grupa 
51,  Titlul VI-Transferuri intre unităţi 
ale administraţiei publice, cu suma de 
3700 mii lei pentru ,,Construire 
poduri pe pârâul Teslui, comuna 
Drăgoteşti, judeţul Dolj, pentru a 
facilita accesul la DJ 641. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Obiectivul este  finantat prin OG 
7/2006, si suspendat din lipsa de 
finantare. Realizarea acestui 
obiectiv  este necesara pentru 
evitarea inundatiilor si 
imbunatatirea conditiilor de 
trafic. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011. 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

1595. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune repartizarea în cadrul 
sumei alocate pentru investiţii a sumei 
de 100 mii lei destinată finanţării 
obiectivului „Extindere iluminat 
public Cartier Pepinieră” către 
municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa. 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
asigurarea iluminatului public în 
Municipiul Slobozia. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
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- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
 

1596. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune repartizarea în cadrul 
sumei alocate pentru investiţii a sumei 
de 100 mii lei destinată finanţării 
obiectivului „Iluminat public cartiere 
noi Slobozia” către municipiul 
Slobozia, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
asigurarea iluminatului public în 
Municipiul Slobozia. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
 - Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
 

1597. Anexa nr.3/15 Ministerul Se propune repartizarea în cadrul Investiţie necesară pentru Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi Turismului sumei alocate pentru investiţii a sumei 
de 100 mii lei destinată finanţării 
obiectivului „Extindere reţea gaze 
naturale Slobozia” către municipiul 
Slobozia, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

încălzirea populaţiei şi prepararea 
hranei. Municipiul Slobozia este 
cea mai mare localitate din judeţul 
Ialomiţa (peste 50.000 locuitori) şi 
este reşedinţa judeţului Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
 - Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
 

1598. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune repartizarea în cadrul 
sumei alocate pentru investiţii a sumei 
de 150 mii lei pentru obiectivul 
„Extindere reţea gaze naturale Cartier 
Pepinieră”, către municipiul Slobozia, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Investiţie necesară pentru 
încălzirea populaţiei şi prepararea 
hranei. Municipiul Slobozia este 
cea mai mare localitate din judeţul 
Ialomiţa (peste 50.000 locuitori) şi 
este reşedinţa judeţului Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
 - Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
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- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
 

1599. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune repartizarea în cadrul 
sumei alocate pentru investiţii a sumei 
de 400 mii lei pentru obiectivul 
„Utilităţi aferente Platforma 
industrială pentru IMM-uri” către 
Municipiul Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Pentru menţinerea activităţii 
economice a municipiului 
Slobozia, municipiul Slobozia a 
demarat, în asociere cu Patronatul 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 
din judeţul Ialomiţa, proiectul 
privind realizarea unei platforme 
industriale. 
Proiectul este în fază de început, 
iar costurile implementării sunt de 
cca. 16,7 milioane lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
- Finantarea acestor obiective se 
poate finanta din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
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1600. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune repartizarea în cadrul 
sumei alocate pentru investiţii a sumei 
de 90 mii lei pentru obiectivul 
„Extindere reţea de iluminat public în 
comuna Mărculeşti”, către comuna 
Mărculeşti, jud. Ialomiţa. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Comuna necesită iluminat public 
pentru toate străzile, ca o condiţie 
de minimă civilizaţie. 
 
Sursa de finanţare: din taxa pe 
valoare adăugată pentru finanţarea 
acestor cheltuieli. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
 

1601. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune repartizarea în cadrul 
sumei alocate pentru investiţii a sumei 
de 300 mii lei pentru obiectivul 
„Extindere reţea electrică de joasă 
tensiune în cartierul Zona Lac” din 
partea estică a satului de centru Valea 
Ciorii, către comuna Valea Ciorii, jud. 
Ialomiţa. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Investiţie necesară pentru 
asigurarea de energie electrică 
către populaţie. 
 
Sursa de finanţare: din alocarea 
unui procent mai mare din 
valoarea adăugată la bugetele 
locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 

1602. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune repartizarea în cadrul 
sumei alocate pentru investiţii a sumei 

Actualul sistem de iluminat public 
se defectează frecvent fiind 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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de 392 mii lei pentru obiectivul 
„Eficientizarea şi modernizarea 
sistemului de iluminat public în 
comuna Săveni”, către comuna 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

învechit, de aceea necesită 
modernizare. 
Comuna necesită iluminat public 
pentru toate străzile, ca o condiţie 
de minimă civilizaţie. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 

- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 

1603. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 2216,67 mii 
lei pentru   canalizare menajera şi 
statie de epurare satele Albestii- 
Pamanteni şi Albestii-Ungureni - 
Albestii de Arges -. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
Acest proiect este necesar a se 
finaliza pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului 
de civilizaţie în acest spaţiu.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1604. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 1318,991 mii 
lei pentru   canalizarea si epurarea 

Proiect in derulare spre finalizare. 
Acest proiect este necesar a se 
finaliza pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
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apelor uzate menajere - Albestii de 
Muscel 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

de civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
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suma de 170,6 mil lei 
1605. Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si Turismului
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 205 mii lei 
pentru   reabilitare (modernizare) 
sistem distribuţie apa potabilă, în 
comuna Berevoesti  
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
Acest proiect este necesar a se 
finaliza pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului 
de civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1606. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 1046,6 mii lei 
pentru   extindere canalizare satele 
Bascov, Scheau, Valea Ursului – 
Bascov 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
Acest proiect este necesar a se 
finaliza pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului 
de civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului.   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1607. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 2345 mii lei 
pentru   canalizare menajera şi statie 
de epurare in comuna Babana  
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
Acest proiect este necesar a se 
finaliza pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului 
de civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului.   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
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a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1608. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 1611,77 mii 
lei pentru   alimentare cu apa satul 
Suseni – Bogati 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare.  
Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales în mediul rural – din 
fântâni şi puţuri – nu mai 
corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale, pentru 
modernizarea satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii. 
Sursa de finanţare: din alocarea 
unui procent mai mare din 
valoarea adăugată la bugetele 
locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
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- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1609. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 2263 mii lei 
pentru   canalizare menajera în sistem 
centralizat- Boteni 
Sursa de Finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Proiect in derulare spre finalizare. 
Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales în mediul rural – din 
fântâni şi puţuri – nu mai 
corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale, pentru 
modernizarea satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

astfel de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: din alocarea 
unui procent mai mare din 
valoarea adăugată la bugetele 
locale. 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar Potrivit 
prevederilor Hotărârii Guvernului 
Nr. 577 /1997 Republicată, 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
şi alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a Legii 
anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1610. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 

Proiect in derulare spre finalizare. 
Metodele actuale de procurare a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Turismului cu suma de 492,85 mii lei  
pentru   alimentare cu apa potabila in 
satul Buzoesti si Cornatel 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

apei, mai ales în mediul rural – din 
fântâni şi puţuri – nu mai 
corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale, pentru 
modernizarea satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: din alocarea 
unui procent mai mare din 
valoarea adăugată la bugetele 
locale. 

- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1611. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 151 mii lei  
pentru   alimentare cu apa a comunei 
Cateasca 
 

Proiect in derulare spre finalizare. 
Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales în mediul rural – din 
fântâni şi puţuri – nu mai 
corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale, pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

modernizarea satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: din alocarea 
unui procent mai mare din 
valoarea adăugată la bugetele 
locale. 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1612. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 201 mii lei  
pentru   construirea a 3 poduri pe 
drumul Cepari-Sendrulesti-Carpenis- 
Morasti .  
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare.  
Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales în mediul rural – din 
fântâni şi puţuri – nu mai 
corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale, pentru 
modernizarea satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere. 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
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Sursa de finanţare: din taxa pe 
valoare adăugată la finanţarea 
acestor cheltuieli. 

- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1613. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 173,89 mii lei  
pentru   canalizare menajera şi statie 
de epurare, satele Cosesti şi Petresti 
comuna Cosesti  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales în mediul rural – din 
fântâni şi puţuri – nu mai 
corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale, pentru 
modernizarea satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: din taxa pe 
valoare adăugată la finanţarea 
acestor cheltuieli. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 170,6 mil lei 
1614. Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si Turismului
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 1826,199 mii 
lei  pentru   reabilitarea şi 
modernizarea sistemelor de 
alimentare cu apa şi canalizare pentru  
localităţile Corbsori, Stanesti  Corbi  
şi Poduri 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1615. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 3074,16 mii 
lei  pentru   canalizare menajera si 
statie de epurare in satele Dirmanesti 
si Valea Rizii. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1616. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 407,9 mii lei  
pentru   poduri din beton armat în  
Dobresti comuna Dobresti  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Proiect in derulare spre finalizare.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
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bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

1617. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 2407,256 mii 
lei  pentru   reabilitarea şi 
modernizarea sistemelor   de 
alimentare cu apa şi canalizare  
pentru localităţile Nucsoara, Corbi,  
Domneşti şi Pietrosani, comuna 
Domneşti 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1618. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 74,25 mii lei  
pentru alimentare cu apa în comuna 
Dambovicioara satele Ciocanu şi 
Dambovicioara (catunele Valea Urdii, 
Dealul Sasului şi Muchea). 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: din alocarea 
unui procent mai mare din valoara 
adăugată la bugetele locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

1619. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 892 mii lei  
pentru modernizare şi extindere 
sistem de alimentare cu apa – 
Dragoslavele 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Proiect in derulare spre finalizare. 
  
Sursa de finanţare: din alocarea 
unui procent mai mare din valoara 
adăugată la bugetele locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1620. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 998,2 mii lei  
pentru canalizare menajera în sistem 
centralizat - Hirtiesti 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă  bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1621. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 351,8 mii lei  
pentru alimentarea cu apa a comunei  
Izvoru 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă  bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
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si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1622. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 201 mii lei  
pentru alimentare cu apa potabilă 
satele Padureti,   Catane, Ciesti, 
Mirghia de Jos şi Mirghia  de Sus - 
Lunca Corbului  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
Sumele sunt necesare pentru 
finalizarea obiectivului în vederea 
îmbunătăţirii infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă  bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1623. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 1734,56 mii 
lei  pentru alimentare cu apa satele 
Malureni I si Malureni II, Bunesti şi 
Zarnesti1 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
Sumele sunt necesare pentru 
finalizarea obiectivului în vederea 
îmbunătăţirii infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă  bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
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finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1624. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 2397,86 mii 
lei  pentru canalizare si statie epurare 
ape uzate menajere sat Micesti si cu 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă  bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului.   

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
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suma de 1176,64 mii lei pentru pod 
din beton armat peste paraul 
Pauleasca 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
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1625. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 31,965 mii lei  
pentru alimentare cu apa sat Furnicosi 
– Mihaesti 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 170,6 mil lei 
1626. Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si Turismului
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 2527 mii lei  
pentru canalizare menajera in sistem 
centralizat- Mozaceni 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  
 

Proiect in derulare spre finalizare.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1627. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 54 mii lei  
pentru pod din beton armat peste raul 
Vilsan pe DC218 Stroesti (DJ703i)-
Valea Muscelului-Vilsanesti km 
5+050 – Musatesti. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Proiect in derulare spre finalizare. 
Sumele sunt necesare pentru 
finalizarea obiectivului în vederea 
îmbunătăţirii infrastructurii şi 
creşterii gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1628. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 3254,206 mii 
lei  pentru canalizare menajera în 
sistem centralizat – Nucsoara. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
Sumele sunt necesare pentru 
finalizarea obiectivului în vederea 
îmbunătăţirii infrastructurii şi 
creşterii gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1629. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 293,2  mii lei  
pentru alimentarea cu apa a satelor 
Negrasi,  Negrasi-Birlogu, Buta 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
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Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1630. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 4894,458  mii 
lei  pentru reabilitarea si modernizarea 
sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare pentru localitatile 
Nucsoara, Corbi, Domnesti, Pietrosani 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1631. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 782 mii lei  
pentru alimentare cu apa satele 
Slobozia si Purcareni – Popesti. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
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- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

1632. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 194,63 mii lei  
pentru alimentare cu apa a comunei – 
Ratesti. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 

Proiect in derulare spre finalizare.  
 
Sursa de finanţare: din alocarea 
unui procent mai mare din 
valoarea adăugată la bugetele 
locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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PC  - Camera Deputaţilor reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1633. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 576,169 mii 
lei  pentru alimentare cu apa în satele 
Serbanesti, Gliganu de Sus, Gliganu  
de Jos – Rociu. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
Sumele sunt necesare pentru 
finalizarea obiectivului în vederea 
îmbunătăţirii infrastructurii şi 
creşterii gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: din alocarea 
unui procent mai mare din 
valoarea adăugată la bugetele 
locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 48 -

a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1634. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 274,677 mii 
lei  pentru reabilitare alimentare cu 
apa - Salatrucu 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 49 -

local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1635. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 2753,93 mii 
lei  pentru punte pietonala peste raul 
Tirgului Opresti-Radesti – Stilpeni. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare 
care va asigura posibilitatea de 
deplasare a locuitorilor din 
localitate.  
 
Sursa de finanţare: din alocarea 
unui procent mai mare din 
valoarea adăugată la bugetele 
locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere  
-  Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
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hotarari ale Guvernului 
1636. Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si Turismului
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 550 mii lei  
pentru pod beton l=40m, in satul 
Badeni peste raul Dimbovita in 
comuna Stoenesti 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare.  
 
Sursa de finanţare: din alocarea 
unui procent mai mare din 
valoarea adăugată la bugetele 
locale.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere  
-  Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

1637. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 330 mii lei  
pentru pod din beton armat pe DC 115 
- Cersani (DC 659) - Burdesti -  Oarja 
(DJ503), km 2+200 peste raul 
Dimbovmnic - Suseni 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
-  Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
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- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

1638. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 960,27 mii lei  
pentru alimentarea cu apa a satelor  
Stolnici şi Izbasesti canalizarea şi 
epurarea apelor menajere uzate zona 
centrala a satului Stolnici. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

1639. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 612,06 mii lei  
pentru alimentarea cu apa satul 
Rudeni- Suici. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare . 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

1640. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 266 mii lei  
pentru alimentarea cu apa - Teiu  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
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a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

1641. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 204,3 mii lei  
pentru punti pietonale in comuna 
Titesti, peste paraul Valea Manastirii  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
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exerciţiului bugetar  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,6 mil lei 
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1642. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 1638,003 mii 
lei  pentru alimentarea cu apa - Uda  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare . 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

1643. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 2910 mii lei  
pentru canalizare menajera în sistem 
centralizat- Valea Danului. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 
 
 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1644. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 65 mii lei  
pentru reţea canalizare menajera şi 
statie de epurare – Valea Mare 
Pravat. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 
  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
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si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

1645. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 1803,107 mii 
lei  pentru reţea canalizare menajera şi 
statie de epurare – Vedea 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
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a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1646. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 1577 mii lei  
pentru reţea canalizare menajera in 
sistem centralizat – Davidesti. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare 
în vederea îmbunătăţirii 
infrastructurii şi creşterea gradului 
de civilizaţie în acest spaţiu.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1647. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 17088,27 mii 
lei  pentru reţea canalizare menajera şi 
statie de epurare – Slobozia 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

1648. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 78 mii lei  
pentru alimentarea cu apa a satelor 
Barsestii de Jos  si Tigveni. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1649. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 1077,956 mii 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 64 -

lei  pentru reţea canalizare şi epurarea 
apelor uzate menajere în satele 
Cerbureni, Mustatesti,  Valea Uleiului 
- Valea Iasului 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1650. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 228 mii lei  
pentru alimentarea cu apa a satului 
Vulturesti 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

1651. Anexa nr.3/15 Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Proiect in derulare spre finalizare.  Se propune respingerea 
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Dezvoltarii Regionale si Turismului Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 160 mii lei  
pentru alimentarea cu apa a satului 
Valea Nandri comuna Darmanesti 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni sau puţuri – nu 
mai corespund necesităţilor sau 
cerinţelor actuale, pentru 
modernizarea satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

1652. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 100 mii lei  
pentru alimentarea cu apa a satului 

Proiect in derulare spre finalizare. 
Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni sau puţuri – nu 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere  
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Mosteni- Greci comuna Botesti 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

mai corespund necesităţilor sau 
cerinţelor actuale, pentru 
modernizarea satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
  

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

1653. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 6341,527 mii 
lei  pentru alimentarea cu apa a satului 
Mihailesti -  comuna Mihailesti 
 
 

Proiect in derulare spre finalizare. 
Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni sau puţuri – nu 
mai corespund necesităţilor sau 
cerinţelor actuale, pentru 
modernizarea satului românesc, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri. 
  

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

1654. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 55,400 mii lei  
pentru alimentarea cu apa sate Popesti 
si Palanga Comuna Popesti 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni sau puţuri – nu 
mai corespund necesităţilor sau 
cerinţelor actuale, pentru 
modernizarea satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri. 

a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

1655. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 3813,628 mii 
lei  pentru alimentarea cu apa Comuna 
Raca. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
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si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

1656. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 84 mii lei  
pentru alimentarea cu apa Comuna 
Dambovicioara, sat Valea Rea 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1657. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 300 mii lei  
pentru alimentarea cu apa Comuna 
Recea, sat Deagurile 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 
  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

1658. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 1010,600 mii 
lei  pentru alimentarea cu apa Comuna 
Stefan cel Mare 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

1659. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 431,500 mii 
lei  pentru alimentarea cu apa Comuna 
Valea Danului 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

1660. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 595,134 mii 
lei  pentru alimentarea cu apa Comuna 
Cicanesti, sate Urechesti si Mioarele 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 170,6 mil lei 
 

1661. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 800 mii lei  
pentru alimentarea cu apa Comuna 
Nucsoara, sat Nucsoara 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: din alocarea 
unui procent mai mare din 
valoarea adăugată la bugetele 
locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

1662. Anexa nr.3/15 Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Proiect in derulare spre finalizare. Se propune respingerea 
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Dezvoltarii Regionale si Turismului Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 600 mii lei  
pentru alimentarea cu apa Comuna 
Mioarele 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni sau puţuri – nu 
mai corespund necesităţilor sau 
cerinţelor actuale, pentru 
modernizarea satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri. 

amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

1663. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 670 mii lei  
pentru alimentarea cu apa Comuna 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni sau puţuri – nu 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere  
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Godeni, sat Malu 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

mai corespund necesităţilor sau 
cerinţelor actuale, pentru 
modernizarea satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

1664. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 480,736 mii 
lei  pentru alimentarea cu apa Comuna 
Cosesti, sat Cosesti 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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PC  - Camera Deputaţilor dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar Potrivit 
prevederilor Hotărârii Guvernului 
Nr. 577 /1997 Republicată, 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
şi alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a Legii 
anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
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1665. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 517 mii lei  
pentru alimentarea cu apa Comuna 
Susenii, sate Stefanesti si Chiritesti 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar Potrivit 
prevederilor Hotărârii Guvernului 
Nr. 577 /1997 Republicată, 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
şi alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a Legii 
anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

1666. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 975 mii lei  
pentru alimentarea cu apa Comuna 
Godeni, sat Cotesti 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare . 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
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1667. Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si Turismului
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 374,023 mii 
lei  pentru alimentarea cu apa Comuna 
Albestii de Arges, sate Albesti 
Pamanteni si Albesti Ungureni 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

1668. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Turismului cu suma de 640,400 mii 
lei  pentru alimentarea cu apa Comuna 
Cetateni, sat Cetateni 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

 Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere. Potrivit 
prevederilor Hotărârii Guvernului 
Nr. 577 /1997 Republicată, 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
şi alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a Legii 
anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

1669. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 681,100 mii 
lei  pentru alimentarea cu apa Comuna 
Dobresti, sat Dobresti 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
 Sursa de finanţare: din alocarea 
unui procent mai mare din 
valoarea adăugată pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere . 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

finanţarea acestor cheltuieli. Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

1670. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 2257,807 mii 
lei  pentru alimentarea cu apa Comuna 
Oarja 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare . 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

1671. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 1793,534 mii 
lei  pentru alimentarea cu apa Comuna 
Ciomagesti, sate Giuglani si Dogari 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
 Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere. . 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
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a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 
 
 
 

1672. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 670,100 mii 
lei  pentru extindere alimentare cu apa 
Comuna Vedea 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii 
  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
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a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
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investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

1673. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 165.871.631 
lei, la cap. 70.01 Lucrari publice, 
locuinte si constructii, pentru lucrari 
de alimentare cu apa, canalizare, 
modernizare si constructie de baze 
sportive pentru urmatoarele obiective: 
 
-Alimentare cu apa a comunei 
Budesti, satele Budesti, Budesti –
Fanate, Tagu si Tagsoru 86.000.000 
lei    
-Alimentare cu apa a comunei Ciceu 
Giurgesti -42.000.000 lei 
-Alimentare cu apă a comunei 
Negrilesti -28.000.000 lei 
-Alim. cu apă sat Lelesti-Corabia, 
comuna Ciceu Mihaiesti – 3.000.000 
lei 
-Sistem de canalizare si statie de 
epurare Lechinta, comuna Lechinta -
1.516.000 lei 
-Canalizare sat Milas, comuna  Milas  
500.000 lei 

Modernizarea zonelor rurale prin 
asigurarea unor conditii 
corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunitatile urbane si 
reducerea decalajului de 
dezvoltare dintre mediul rural si 
urban. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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-Modernizare si reabilitare baza 
sportiva comuna Prundu Bargaului -
469.000 lei 
-Reparatii capitale si reparatii a doua 
poduri de pe Bistrita Ardeleana si un 
pod peste raul Secu, comuna Prundu 
Bargaului – 152.000 lei 
-Pod din beton armat peste Valea 
Sieului in localitatea Sieut comuna 
Sieut- 71.631 lei 
-Constructie baza sportiva comuna 
Lesu- 467.000 lei 
-Amenajare teren de sport Teaca – 
580.000 lei 
-Constructie baza sportiva comuna 
Feldru -466.000 lei 
-Constructie baza sportiva comuna 
Chiuza – 350.000 lei 
-Constructie baza sportiva comuna 
Josenii Bargaului -500.000 lei 
-Constructie sala de sport comuna  
Nimigea – 1.000.000 lei 
-Construire sala de sport comuna 
Sieu-800.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

1674. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 200.000 lei  
alocate judetului Vrancea pentru 
reabilitarea retelei cu apa din 2 sate 

Reabilitarea retelei de apa a fost 
inceputa din fondurile primăriei 
însă au fost sistate datorită lipsei 
de fonduri. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
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din comuna Ciorasti 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
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Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

1675. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 144.236  lei  
alocate judetului Vrancea pentru 
alimentarea cu apa si extindere retele 
distributie comuna Urechesti. 
 
 Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Este necesara continuarea 
lucrarilor in vederea finalizarii 
investitiei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

1676. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 24.000.000 lei 
alocate judetului Vrancea pentru 
continuarea lucrarilor la alimentarea 
cu apa in comuna Popesti  
 

Este necesara continuarea 
lucrarilor in vederea finalizarii 
investitiei si continuarea asfalatarii 
comunale care depinde de lucrarile 
la alimentarea cu apa . 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
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investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

1677. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 500.000 lei  
alocate judetului Vrancea pentru 
continuarea lucrarilor la alimentarea 
cu apa in satele Slobozia Botesti si 
Satu Nou din comuna Maicanesti 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Continuarea lucrarilor la 
alimentarea cu apa în vederea 
îmbunătăţirii infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar Potrivit 
prevederilor Hotărârii Guvernului 
Nr. 577 /1997 Republicată, 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
şi alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a Legii 
anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

1678. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 500.000 lei  
alocate judetului Vrancea pentru 
continuarea lucrarilor la statia de 
epurare ape uzate din comuna 
Maicanesti 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Continuarea lucrarilor la statia de 
epurare ape uzate. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere 
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
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Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 170,6 mil lei 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din mediul 
rural şi mic urban, se face în baza 
selecţiei proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei publice 
locale, de către Comisia 
constituită la nivelul Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
 

1679. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune alocarea următoarele 
sume pentru: 
- Locuinţe necesitate 35 apartamente 
Municipiul Topliţa  1.500.919 lei 
- Modernizarea staţie epurare 
Municipiul Topliţa 2.325.000 lei 
- Construire locuinţe sociale 
Municipiul Topliţa  850.000 lei 
- Extindere canalizare Comuna 
Subcetate 2.500.000 lei 
- Rabilitare blocuri zone miniere 
oraşul Bălan 4.000.000lei 
- Reabilitare cămin cultural  
Comuna Gălăneşti  4.000.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Continuare investiţiei în vederea 
asigurării fondului de locuinţe 
necesar în special persoanelor 
defavorizate care nu-şi pot 
achiziţiona un imobil, mai ales 
acum în perioadă de criză. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

1680. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Se propune alocarea sumei de 270.000 
lei pentru pietruire drum comunal DC 
83  din comuna Scoarţa, judeţul Gorj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, astfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
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hotarari ale Guvernului 
 
 

1681. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Se propune alocarea sumei de 800.000 
lei pentru amenajarea bazei sportive 
multifuncţionale din comuna Scoarţa, 
judeţul Gorj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Amenajarea acestei baze sportive 
este oportună pentru ca tinerii din 
localitate să desfăşoare activităţi 
sportive în condiţii optime de 
siguranţă. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

1682. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Se propune alocarea sumei de 60.000 
lei pentru modernizare si construire 
anexe ale primăriei din comuna 
Scoarţa, judetul Gorj. 

Starea precară a clădirii şi 
anexelor primăriei îngreunează 
activitatea administraţiei locale.  
Este necesară modernizarea şi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

reabilitarea clădirii în vederea 
sporirii gradului de civilizaţiei şi 
condiţiilor de lucru. 
 
Sursa de finanţare: Fondurile de 
rezervă bugetară aflate la 
dispoziţia Guvernului. 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

1683. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Se propune alocarea sumei de 300.000 
lei pentru  alimentare cu apă potabilă 
a satelor Mogoşani, Bobu, Lazuri, 
Colibaşi şi Câmpu Mare din comuna 
Scoarţa, judeţul Gorj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales în zonele rurale – 
direct din fântâni şi puţuri – nu 
mai corespund necesităţilor 
actuale pentru modernizarea 
satului românesc , pentru un trai 
decent sunt necesare astfel de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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PC  - Camera Deputaţilor investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri. 

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

1684. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Se propune alocarea sumei de 697.088 
lei pentru continuare modernizare DC 
27 Colţeşti-Albeni din comuna 
Berleşti, judeţul Gorj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Drumurile sunt într-o stare 
avansată de degradare. În vederea 
asigurării posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor din 
comuna Berleşti, este nevoie de 
asfaltarea şi modernizarea 
drumurilor locale. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 

Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 
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Comerţului şi Mediului de 
Afaceri. 

1685. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Se propune alocarea sumei de 100.000  
lei pentru amenajarea bazei sportive 
din comuna Bengeşti Ciocadia, 
judeţul Gorj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Amenajarea bazei sportive este 
necesară pentru ca tinerii din 
comuna Bengeşti să desfăşoare 
activităţi sportive în condiţii 
optime de siguranţă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1686. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Se propune alocarea sumei de 300.000 
lei pentru reabilitarea unui bloc pentru 
specialişti din comuna Bengeşti 
Ciocadia, judeţul Gorj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Este necesară reabilitarea blocului, 
întrucât se află într-o stare 
avansată de degradare.  
 
Sursa de finanţare: din alocarea 
unui procent mai mare din 
valoarea adăugată la bugetele 
locale. 

Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1687. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Se propune alocarea sumei de 400.000 
lei pentru asfaltare DC 21 din comuna 
Albeni, judeţul Gorj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei. 
 
Sursa de finanţare: Fondurile de 
rezervă bugetară aflate la 
dispoziţia Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de locuinte 
in condominii. In anul 2010, 
pentru finantarea acestui program 
este propusa suma de 150,0 
milioane lei. Suma este prevăzută 
în poziţia globală şi se detaliază 
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pe obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

1688. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 362 mii lei  
pentru alimentarea cu apa Comuna 
Ciomagesti, sat Musetesti  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare.  
 
Sursa de finanţare: Fondurile de 
rezervă bugetară aflate la 
dispoziţia Guvernului. 
 

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
   Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
 

1689. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 338 mii lei  
pentru alimentarea cu apa Comuna 
Boteni, sate Boteni si Lunca  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare  
 
Sursa de finanţare: Fondurile de 
rezervă bugetară aflate la 
dispoziţia Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
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Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
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1690. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 647 mii lei  
pentru alimentarea cu apa Comuna 
Ciocanesti, sat Ciocanesti  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

1691. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 366,067 mii 
lei  pentru alimentarea cu apa Valea 
Iasului, sat Valea Iasului  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare . 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1692. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 1.411,828 mii 
lei  pentru alimentarea cu apa comuna 
Albota, sat Cerbu 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
 Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1693. Anexa nr.3/15 Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Proiect in derulare spre finalizare. Se propune respingerea 
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Dezvoltarii Regionale si Turismului Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 2.248,277 mii 
lei  pentru alimentarea cu apa comuna 
Corbeni, sate Oesti,-Pamanteni si 
Oesti-Unghieni 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

 
 Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1694. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 1644,080 mii 
lei  pentru alimentarea cu apa comuna 
Bîrla, sat Badesti 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare . 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1695. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 1245,230 mii 
lei  pentru alimentarea cu apa comuna 
Tigveni 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1696. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 528 mii lei  
pentru baza sportive multifunctionala 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
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in comuna Albota 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1697. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului pentru Arefu - Baza 
sportiva multifunctionala in comuna 
Arefu. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1698. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 638 mii lei  
pentru Bascov - Modernizare baza 
sportiva tip I. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1699. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului pentru Balilesti - Baza 
sportiva multifunctionala cu teren de 
fotbal omologabil de tip 1. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
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PC  - Camera Deputaţilor dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1700. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 491 mii lei  
pentru Birla - Construire baza 
sportiva multifunctionala in satul 
Barla  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  
 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective- 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
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1701. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 718,5 mii lei  
pentru Boteni - Constructie baza 
sportiva scoala Petre Tutea Boteni  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective- 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

1702. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 368,91 mii lei  

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate          
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pentru Budeasa - Baza sportiva 
multifunctionala Galasesti 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  
 

rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective- 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

1703. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 599,53 mii lei  
pentru Calinesti - Constructie baza 
sportiva multifunctionala sat Vranesti 
 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  
 

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective- 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

1704. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului dupa cum urmează: 
1. Alocarea sumei de 225.000 lei  
pentru realizarea Bazei sportive în 
satul Stremt, comuna Stremt, judeţul 
Alba. 
 
2. Alocarea sumei de 250.000 lei  

Precizăm că în comună nu mai 
există bază sportivă, fostul teren 
de fotbal fiind câştigat în instanţă 
ca urmare a unei cereri de 
retrocedare. 
 
Precizăm că în comună nu mai 
există bază sportivă, iar copii nu 
au efectiv nici un alt mod de a face 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
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pentru realizarea Bază Sportivă 
Ciuruleasa, judeţul Alba. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  
 

sport, comuna fiind la altitudine in 
Muntii Apuseni. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri. 

bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective- 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

1705. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 518,91 mii lei  
pentru Buzoesti - Baza sportiva 
multifunctionala tip 2 in satul 
Vulpesti  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  
 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1706. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Turismului cu suma de 396,72 mii lei  
pentru Cetateni – Baza sportiva 
multifunctionala tip 2 in com.Cetateni 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  
 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1707. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului pentru Cicanesti - Baza 
sportiva sat Cicanesti. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  
 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1708. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 500 mii lei  
pentru Ciofringeni - Constructie baza 
sportiva multifunctionala in 
com.Ciofringeni  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  
 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1709. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 687,4 mii lei  
pentru Corbi - Baza sportiva 
multifunctionala in comuna Corbi 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  
 

buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1710. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 575 mii lei  
pentru Cosesti - Constructie baza 
sportiva multifunctionala satul 
Leicesti 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  
 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1711. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului pentru Cuca - Baza 
sportiva multifunctionala,comuna 
CUCA nu s-a org.proced de achizitie  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  
 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1712. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 634,66 mii lei  
pentru Davidesti - Baza sportiva sat 
Contesti 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
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 ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1713. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 393,59 mii lei  
pentru Draganu – Modernizare baza 
sportiva in sat Draganu-Olteni 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  
 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1714. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 726,89 mii lei  
pentru Hirsesti - Baza sportiva 
multifunctionala comuna Hirsesti 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  
 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1715. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului  pentru Hirtiesti - 
Constructie baza sportiva 
multifunctionala sat Hirtiesti 
proced.de achizitie in derulare 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  
 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1716. Anexa nr.3/15 Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Proiect in derulare spre finalizare. Se propune respingerea 
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Dezvoltarii Regionale si Turismului Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului  pentru Izvoru - Baza 
sportiva multifunctionala comuna 
izvoru, nu s-a org.proced de achizitie 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  
 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1717. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 310,61 mii lei  
pentru Leresti - Baza sportiva 
multifunctionala tip 2,com.Leresti 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1718. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 602,9 mii lei  
pentru Lunca Corbului - Baza 
sportiva multifunctionala sat Lunca 
Corbului 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondurile de 
rezervă bugetară aflate la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1719. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului  pentru Maracineni - 
Baza sportiva model tip  ,stadion 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondurile de 
rezervă bugetară aflate la 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
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comunal,com Maracineni, nu s-a 
org.proced de achizitie 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

dispoziţia Guvernului. art. 30 din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

1720. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 506,8 mii lei  
pentru Merisani - Baza sportiva 
multifunctionala in sat Vilcele. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministrului Transporturilor şi 
Infrastructurii.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1721. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 525,31 mii lei  
pentru Micesti - Baza sportiva 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
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multifunctionala in comuna Micesti 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1722. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Mihaesti - Baza sportiva 
multifunctionala model tip 2 comuna 
Mihaesti. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1723. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 709,13 mii lei  
pentru Mirosi - Baza sportiva 
multifunctionala in comuna Mirosi. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1724. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 564,8 mii lei  
pentru Mosoia - Constructie baza 
sportiva multifunctionala in sat 
Hintesti 
 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondurile de 
rezervă bugetare aflate la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
 

1725. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 653,74 mii lei  
pentru Mozaceni - Baza sportiva 
multifunctionala comuna Mozaceni.  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondurile de 
rezervă bugetare aflate la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

1726. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 482,51 mii lei  

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
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pentru Musatesti - Constructie baza 
sportiva in comuna Musatesti. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri. 

poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

1727. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 613 mii lei  
pentru Negrasi - Construire baza 
sportiva multifunctionala 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
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- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

1728. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului Nucsoara - Baza sportiva 
sat Sboghitesti - nu s-a org.proced de 
achizitie 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

1729. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 1191 mii lei  
pentru Poaiana Lacului - Baza 
sportiva Poiana Lacului 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
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2011 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

1730. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului pentru Priboieni - 
Constructie baza sportiva ,comuna 
Priboieni . 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

1731. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Turismului pentru Ratesti - Baza 
sportiva multifunctionala comuna 
Ratesti, proced.de achizitie in derulare 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

1732. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 490,81 mii lei  
pentru Recea - Constructie baza 
sportiva multifunctionala com. Recea 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondurile de 
rezervă bugetare aflate la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
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Legea nr. 71/2007.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

1733. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 551,86 mii lei  
pentru Rociu - Constructie baza 
sportiva multifunctionala ,sat 
Serbanesti  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondurile de 
rezervă bugetare aflate la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

1734. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 671,21 mii lei  
pentru Rucar - Constructie baza 
sportiva multifunctionala com. Rucar  

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

1735. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 551,49 mii lei  
pentru Sapata - Constructie baza 
sportiva multifunctionala com. Sapata 
  
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
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hotarari ale Guvernului 
 

1736. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 639,71 mii lei  
pentru Schitu Golesti - Baza sportiva 
sat Lazaresti, punct "La Banica" 
  
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

1737. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 412 mii lei  
pentru Stilpeni  pentru construirea 
unei baze sportive multifuncţională în 
comuna Stâlpeni. 
  
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 
- Lucrarea se poate finanta prin 
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Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

1738. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului pentru Stefanesti - 
Amenajare baza sportivă sat 
Goleşti,oraş Stefăneşti. 
  
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastucturii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

1739. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 579,44 mii lei  
pentru Stolnici pentru construirea 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
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unei baze sportive multifuncţionale în 
comuna Stolnici. 
  
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

dispoziţia Guvernului. sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

1740. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului pentru Teiu - Baza 
sportiva multifunctionala comuna 
Teiu, nu s-a org.proced de achizitie  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la 
dispoziţia Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
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prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

1741. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 647mii lei  
pentru Tigveni pentru modernizare 
bază sportivă sat Tigveni. 
  
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la 
dispoziţia Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

1742. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 803,6 mii lei  
pentru Topoloveni pentru construirea 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
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unei baze sportive multifuncţionale în 
satul Ţigăneşti. 
  
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

1743. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului pentru Uda pentru 
construirea unei baze sportive 
multifuncţionale în  comuna Uda. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1744. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 153 mii lei  
pentru Ungheni pentru construirea 
unei baze sportive multifuncţionale în 
comuna Ungheni. 
  

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondurile de 
rezervă aflate la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

1745. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului pentru Valea Danului 
pentru construirea unei baze sportive 
în satul Valea Danului . 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1746. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului pentru Vladesti pentru 
construirea unei baze sportive cu teren 
de fotbal omologabil tip 1. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  
 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1747. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului cu suma de 861,66 mii lei  
pentru Vulturesti pentru construirea 
unei baze sportive multifuncţionale în 
comuna Vultureşti.   
 

Proiect in derulare spre finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1748. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugrtului  
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu  suma de 2.550 mii lei  
la cap. 5101, Titlul  20, art.01, alin.04 
pentru reabilitarea sistemului de apă, 
canalizare şi pentru dezvoltarea 
serviciilor de salubritate pentru 
străzile: Popoveni, Drumul Apelor şi 
Romaneşti, din municipiul Craiova, 
judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Aceste străzi sunt situate în zona 
periferică a oraşului Craiova, 
nefiind reabilitate  niciodată. 
Aceste străzi necesită racordarea la 
sistemul de apă şi canalizare 
precum şi dezvoltarea serviciului 
de salubritate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1749. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugrtului  
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu  suma de 6.800 mii lei  
la cap. 5001, Titlul  51, art.02, alin.03 
pentru străzile orăşeneşti Popoveni, 
Drumul Apelor si Romaneşti, din 
municipiul Craiova, judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Sistemul rutier existent este 
insuficient dezvoltat pentru 
intensitatea traficului care le 
tranzitează. Astfel, sunt necesare 
lucrări de modernizare a 
infrastructurii rutiere, facilitând în 
primul rând accesul cetăţenilor în 
aceste zone. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1750. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune alocarea sumei de 
6.000.000 lei, capitolul 70.01-
Locuinţe, servicii şi dezvoltare 
publică, pentru finanţarea lucrărilor de 
reabilitare termică a clădirilor de 

Reabilitarea termică a celor 30 
blocuri - clădiri de locuit 
multietajate este absolut  necesară 
în vederea îmbunătăţirii condiţiilor 
de locuit .  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
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locuit multietajate de pe raza 
Municipiului Iaşi – 30 blocuri. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1751. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune alocarea sumei de 9.000 
mii lei, reprezentând modernizarea 
drumurilor din municipiul Constanţa 
 
 1.Modernizare drum Zona Faleză 
Nord –Mamaia, municipiul Constanţa, 
judeţul Constanţa. – 3.000 mii lei; 
 
2.Modernizare drum Zona Palazu 
Mare, municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa - 3.000 mii lei. 
 
3.Modernizare drum Zona Tomis 
Nord, municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa - 3.000 mii lei. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor prin 
asfaltarea şi modernizarea 
drumurilor. Drumurile 
îngreunează circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulţiei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1752. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Alocarea sumei de 1600 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 180, în 
lungime de 2,8 km, com. Văleni, jud. 
Neamţ, Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate, Cap. 5001; Grupa 51; 
Articolul 01; Alineat 3 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 

DC 180 este impracticabil pentru 
transport. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
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PC  - Camera Deputaţilor pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

1753. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Alocarea sumei de 1250 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 181, în 
lungime de 2,5 km, com. Văleni, jud. 
Neamţ, Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate, Cap. 5001; Grupa 51; 
Articolul 01; Alineat 3. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

DC 181 este impracticabil pentru 
transport. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

1754. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Alocarea sumei de 2500 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 21, în 
lungime de 5,0 km, com. Păstrăveni, 
jud. Neamţ, Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate, Cap. 5001; Grupa 51; 
Articolul 01; Alineat 3. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

DC 21 este impracticabil pentru 
transport. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1755. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Alocarea sumei de 2500 lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 127, în 
lungime de 5,0 km, com. Piatra 
Şoimului, jud. Neamţ, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

DC 127 este impracticabil pentru 
transport. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
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drumurilor de interes local clasate, 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1756. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune alocarea sumei de 9.000 
mii lei, reprezentând reabilitarea 
drumurilor comunale şi judeţene  din 
Satu Mare: 

  
1. DC 1014 – Odoreu Apa - Satu 

Mare 3.000 mii lei; 
2. DC  13 – Huta Moişeni     

localitatea Certeze  - Satu 
Mare – 3.000 mii lei; 

3. DJ Tăşuad Cena – Satu Mare – 
3.000 mii lei . 

 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

1757. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune alocarea sumei de 250 mii 
lei pentru construirea unui drum între 
localităţile Tei-Barbosu din comuna 
Siretel, jud. Iaşi. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor din 
localitate prin asfaltarea şi 
modernizarea drumului. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în timpul exerciţiului bugetar 
1758. Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Se propune alocarea sumei de 200 mii 
lei pentru modernizarea drumurilor 
săteşti din com. Coarnele caprei, jud. 
Iaşi. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor din 
localitate prin asfaltarea şi 
modernizarea drumului. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

1759. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune alocarea sumei de 120.000 
mii lei pentru asfaltare drum comunal 
Poiana Jităria din com. Deleni, jud. 
Iaşi. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor din 
localitate prin asfaltarea şi 
modernizarea drumului. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1760. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune alocarea sumei de 120.000 
mii lei pentru asfaltare drum judeţean 
Bădeni – Sticlărie din comuna 
Scobinţi, jud. Iaşi. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor din 
localitate prin asfaltarea şi 
modernizarea drumului. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
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2011 
1761. Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Se propune alocarea sumei de 11.127 
mii lei pentru modernizare drum 
Tabăra-Bivolari-Soloneţ din comuna 
Bivolari, jud. Iaşi. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor din 
localitate prin asfaltarea şi 
modernizarea drumului. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1762. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune alocarea sumei de 6.200 
mii lei pentru împietruire drum 
comunal Rădeni-Roşcani din comuna 
Roşcani, judeţul Iaşi. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, astfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1763. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune alocarea sumei de 200.000 
mii lei pentru împietruire drum 
Adrieşeni Glăvăneşti-Buhăieni din 
comuna Andrieşeni, judeţul Iaşi. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, astfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1764. Anexa nr.3/15 Ministerul Se propune alocarea sumei de 1000 Acest proiect este necesar pentru Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi Turismului mii lei pentru împietruitre drum sătesc 
în comuna Fîntînele, judeţul Iaşi. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

realizarea investiţiei, astfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1765. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
2.550 mii lei pentru reabilitarea 
sistemului de apă, canalizare şi pentru 
dezvoltarea serviciilor de salubritate 
pentru străzile Popoveni, Drumul 
Apelor şi Romaneşti, din Municipiul 
Craiova, judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Aceste străzi sunt situate în zona 
periferică a oraşului Craiova, 
nefiind reabilitate niciodată. 
Aceste străzi necesită racordarea la 
sistemul de apă şi canalizare 
precum şi dezvoltarea serviciului 
de salubritate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1766. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
6.800 mii lei pentru străzile orăşeneşti 
Popoveni, Drumul Apelor şi 
Romaneşti din municipiul Craiova, 
judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Sistemul rutier este insuficient 
dezvoltat pentru intensitatea 
traficului care le tranzitează. 
Astfel, sunt necesare lucrări de 
modernizare a infrastructurii 
rutiere, facilitând în primul rând 
accesul cetăţenilor în aceste zone. 
 
Sursa de finanţare: Fondurile de 
rezervă bugetare aflate la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în timpul exerciţiului bugetar 
1767. Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Se propune alocarea sumei de 
4.000.000 lei pentru reabilitare cămin 
cultural, comuna Gălăneşti 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Continuare investiţie în vederea 
asigurării unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: Fondurile de 
rezervă bugetare aflate la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

1768. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune alocarea sumei de 
4.000.000 lei pentru reabilitare blocuri 
zone miniere, oraşul Bălan. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Continuare investiţie în vederea 
asigurării unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: Fondurile de 
rezervă bugetare aflate la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

1769. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune alocarea sumei de 
2.500.000 lei pentru extindere 
canalizare, comuna Subcetate. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Continuare investiţie. 
 
Sursa de finanţare: Fondurile de 
rezervă bugetare aflate la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 140 -

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

1770. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului
 

Se propune alocarea sumei de 
1.500.919 lei pentru locuinţe de 
necesitate cu 35 apartamente, 
municipiul Topliţa 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Continuare investiţie în vederea 
asigurării unui fond de locuinţe 
necesar în special persoanelor 
defavorizate care nu-şi pot 
achiziţiona un imobil, mai ales 
acum în perioadă de criză. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1771. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului
 

Se propune alocarea sumei de 
2.325.000 lei pentru modernizare 
staţie epurare, municipiul Topliţa  
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Continuare investiţie. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1772. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului
 

Se propune alocarea sumei de 850.000 
lei pentru construire locuinţe sociale 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Continuare investiţie în vederea 
asigurării unui fond de locuinţe 
necesar în special persoanelor 
defavorizate care nu-şi pot 
achiziţiona un imobil, mai ales 
acum în perioadă de criză. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
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Sursa de finanţare: Fondurile de 
rezervă bugetară aflate la 
dispoziţia Guvernului. 
 

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

1773. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului
 

Se propune alocarea sumei de 
1.460.000 lei pentru pietruire DC 
km6+600 – 10+900 Sărămaş – 
Barcani, comuna Barcani, judeţul 
Covasna. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondurile de 
rezervă bugetară aflate la 
dispoziţia Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

1774. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului
 

Se propune alocarea sumei de 255.000 
lei pentru extinderea alimentare cu 
apă în satul Barcani, comuna Barcani, 
judeţul Covasna 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondurile de 
rezervă bugetară aflate la 
dispoziţia Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
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1775. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului
 

Se propune alocarea sumei de 800.000 
lei pentru asfaltare DC 33A, comuna 
Vîlcele, judeţul Covasna. 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondurile de 
rezervă bugetară aflate la 
dispoziţia Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

1776. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune alocarea sumei de 550.000 
lei pentru alimentare cu apă sat 
Hăghig, comuna Hăghig, judeţul 
Covasna. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul  
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1777. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune alocarea sumei de 550.000 
lei pentru construire sală de sport 
comuna Hăghig, judeţul Covasna. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul  
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 
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1778. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune alocarea sumei de 
2.315.935 lei pentru alimenatre cu apă 
a localităţii Dobărlău, judeţul Covasna 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

1779. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune alocarea sumei de 
515.792,22 lei pentru modernizare şi 
asfaltare DC 26A 1+000-2+000 DJ 
103 B Mănăstirea Marcuş, comuna 
Dobîrlău, judeţul Covasna. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

1780. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune alocarea sumei de 
1.500.000 lei pentru construire sală de 
sport comuna Dobîrlău, judeţul 
Covasna  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Amenajarea acestei săli de sport 
este oportună  pentru ca tinerii din 
localitate să desfăşoare activităţi 
sportive în condiţii optime de 
siguranţă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
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Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1781. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Alocarea sumei de 1.795.252 necesară 
modernizării drumului comunal DC 
38 din comuna Gurahonţ, judeţul 
Arad. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor prin 
asfaltarea şi modernizarea 
drumurilor locale.     
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1782. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Alocarea sumei de 1.131.060 lei 
necesară alimentării cu apă a satelor 
Dulcele, Zimbru din comuna 
Gurahonţ, judeţul Arad 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puteri – nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale, pentru 
modernizarea satului  românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1783. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Alocarea sumei de 1.400.000 ron 
necesară modernizării drumului 
comunal DC13 din comuna Archiş, 
judeţul Arad 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor prin 
asfaltarea şi modernizarea 
drumurilor locale.     
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
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2011 
1784. Anexa nr.3/15 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Se alocă suma de 4.200.000 de lei 
pentru asfaltarea drumurilor din 
comuna Batăr, judeţul Bihor. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Lucrările de infrastructură rutieră 
au fost mult timp neglijate în 
această comună, nu din cauza 
lipsei de interes a edililor ci din 
cauza lipsei banilor. Demararea 
unor lucrări de modernizare ar fi o 
necesitate.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1785. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se alocă suma de 2.500.000 de lei 
pentru asfaltarea drumului din 
comuna Toboliu, localitatea Cheresig, 
jud. Bihor. 
  
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Fiind o comună înfiinţată de doar 
câţiva ani, investiţiile în 
infrastructură au lipsit.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1786. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se alocă suma de 1.600.000 de lei 
pentru asfaltarea drumului din 
comuna Madaras, localitatea 
Marţihaz, jud. Bihor.  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Fiind vorba de un sat aflat la 
marginea ţării a fost uitat de 
fiecare dată când a fost vorba de 
modernizări.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1787. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se alocă suma de 1.000.000 de lei 
pentru achitarea lucrărilor de 

Lucrarea este aproape de 
finalizare, însă ultimi pasi sunt cel 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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asfaltarea drumului din comuna 
Avram Iancu, localitatea Ant, judeţul 
Bihor.  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

mai greu de făcut deoarece 
constructorul nu vrea să mai 
lucreze fără bani.  
 
Sursa de finanţare:  Fondurile de 
rezervă bugetară aflate la 
dispoziţia Guvernului. 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

1788. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se alocă suma de 1.500.000 de lei  
pentru demararea lucrarilor la două 
blocuri ANL în comuna Cefa, judeţul 
Bihor. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Necesarul de locuinţe pentru tineri 
a devenit o problemă şi în mediul 
rural. Fie că vorbim de fii ai 
satului, fie de profesionişti 
(dascăli, medici, etc) ce vin în 
mediul rural lipsa unei locuinţe 
reprezintă o problemă majoră.   
 
Sursa de finanţare:  Fondurile de 
rezervă bugetară aflate la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

1789. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se alocă suma de 45.000.000 de lei  
pentru extinderea reţelei de canalizare 
în localitatăţile Cefa şi Inand, comuna 
Cefa, judeţul Bihor.  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Reţeaua de canalizare în mediul 
rural este o problemă ce se 
agravează în permanenţă. Edilii 
locali au făcut eforturi pentru a 
realiza reţele de apă curentă, în 
momentul de faţă ajungându-se în 
situaţia să nu aibă unde să 
deverseze apele uzate.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
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Sursa de finanţare:  Bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii. 

2011 

1790. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se alocă suma de 500.000 de lei 
pentru reabilitarea căilor pietonale 
(trotuare)  din localitatea Cefa, 
comuna Cefa, judeţul Bihor. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Pentru că de ani de zile nu s-au 
realizat lucrări de amenajare a 
căilor pietonale din localitate, şi 
pentru că nu toţi cetăţeni au 
posibilitatea financiar de a 
amenaja în faţa casei trotuarul, 
circulaţia cetăţenilor se desfăşoară 
cu greutate, uneori aceştia uzând 
de partea carosabilă pentru a se 
deplasa. Pentru siguranţa lor dar şi 
pentru normalizarea situaţiei, se 
impune o astfel de investiţie.  
 
Sursa de finanţare:  Bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1791. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
42 000 lei pentru amenajare partie de 
schi „BELVEDERE” Ceahlau, în 
comuna Ceahlău, jud. Neamţ. 

 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 

PC  - Camera Deputaţilor 

Motivaţia: Dezvoltarea zonei 
turistice în staţiunea Durău, com. 
Ceahlău, jud. Neamţ. 
 
Sursa de finanţare:  Bugetul 
Administratiei Prezidentiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1792. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 

Aceste străzi sunt situate în zona 
periferică a oraşului Craiova, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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- 148 -

Regionale şi Turismului cu suma de 
2.550 mii lei pentru reabilitarea 
sistemului de apă, canalizare şi pentru 
dezvoltarea serviciilor de salubritate 
pentru străzile: Popoveni, Drumul 
Apelor şi Romaneşti, din municipiul 
Craiova, judeţul Dolj 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

nefiind reabilitate  niciodată. 
Aceste străzi necesită racordarea la 
sistemul de apă şi canalizare 
precum şi dezvoltarea serviciului 
de salubritate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apararii Nationale. 
 

Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1793. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
6.800 mii lei pentru străzile orăsăneşti 
Popoveni, Drumul Apelor si 
Romaneşti, din municipiul Craiova, 
judeţul Dolj 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Sistemul rutier existent este 
insuficient dezvoltat pentru 
intensitatea traficului care le 
tranzitează. Astfel, sunt necesare 
lucrări de modernizare a 
infrastructurii rutiere, facilitând în 
primul rând accesul cetăţenilor în 
aceste zone. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apararii Nationale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1794. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
150.000 lei pentru reabilitare prin 
izolare termică a blocului de locuinţe 
socială „Casa Specialistului”, comuna 
Glodeanu Sărat, Judeţ Buzău. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

1795. Anexa nr.3/15 Ministerul Lucrări de construire – obiectiv de - Lucrări de continuare a Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi Turismului investiţii baze sportive Satele Ileana şi 
Căldăruşanca, Comuna Glodeanu 
Sărat, Judeţ Buzău cu suma de 
200.000 lei. 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului. 

amendamentului întrucât  
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
 Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  

1796. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
2.814.000 lei pentru alimentare cu apă 
sat Lipia, Comuna Merei, Judeţ 
Buzău.  
 
 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 
  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
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Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

1797. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
3.819.650 lei pentru alimentare cu apă 
sat Izvoru Dulce, Comuna Merei, 
Judeţ Buzău.  

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 151 -

 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii. 

principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

1798. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Capitol 70.01. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
Sursa de finanţare nu poate  
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Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

12.755.590 lei pentru canalizare şi 
staţie epuraţie Sat Sărata Monteoru, 
Comuna Merei, Judeţ Buzău. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

implementare a proiectelor 
integrate. 
 
 Sursa de finanţare: Fondurile de 
rezervă bugetară aflate la 
dispoziţia Guvernului. 
 

fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

1799. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
750.000 lei pentru lucrări de 
construire – obiectiv de investiţii Sală 
de Sport, Sat Lipia, Comuna Merei, 
Judeţ Buzău. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate  
 
Sursa de finanţare: Fondurile de 
rezervă bugetară aflate la 
dispoziţia Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de sport 
sunt prevăzute în poziţie globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
 

1800. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
833.629 lei pentru reabilitare şi 
extindere Sală Sport în Campus 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
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Şcolar, oraş Pogoanele, Judeţ Buzău .  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de sport 
sunt prevăzute în poziţie globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
 

1801. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
5.279.000 lei pentru reabilitarea şi 
consolidarea Şcolii clasele I – VIII, 
Sat Glodeanu Sărat, Judeţ Buzău 
(POR – Axa prioritară 3, 3.4 – proiect 
aflat la MDRT) . 
 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

 

1802. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
11.340.000 lei pentru extinderea 
reţelei de alimentare cu apă şi 
înfiinţare reţea de canalizare; 
reabilitare cămin cultural Sat 
Căldăruşanca; înfiinţare centru socio – 
educaţional sat Ileana; modernizare 
drum comunal DC 35 prin 
implementare proiect M322-FEADR, 
comuna Glodeanu Sărat, Judeţ Buzău. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
 

1803. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
774.000 lei pentru extindere sistem 
alimentare cu apă sat Ograzile – 
comuna Merei, Judeţ Buzău .  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerşului şi Mediului de 
Afaceri. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
 
 

1804. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
8.600.000 lei pentru alimentare cu apă 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
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VII alte transferuri a comunei Amaru, Judeţ Buzău.  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

integrate  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerşului şi Mediului de 
Afaceri. 

sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
 

1805. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
4.000.000 lei pentru extinderea reţelei 
de alimentare cu apă, comuna Padina, 
Judeţ Buzău . 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
 

1806. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
300.000 lei pentru lucrări de 
construire – obiectiv de investiţii Sală 
de Sport a Şcolii nr.1, comuna Padina, 
Judeţ Buzău. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 157 -

naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de sport 
sunt prevăzute în poziţie globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

1807. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si titlul 
VII alte transferuri 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
180.000 lei pentru lucrări de 
construire – obiectiv de investiţii – 
terenuri de sport aferente celor 2 
(doua)  şcoli, comuna Padina, Judeţ 
Buzău . 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de sport 
sunt prevăzute în poziţie globală 
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şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
 

1808. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Titlul VI. Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice  
Titlul 51; Articol 02; Alineat 21 
 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
42 000 lei pentru amenajare pârtie de 
schi „BELVEDERE” CEAHLĂU, în 
comuna Ceahlău, jud. Neamţ. 

 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Motivaţia: Dezvoltarea zonei 
turistice în staţiunea Durău, com. 
Ceahlău, jud. Neamţ. 
 
Sursa de finanţare: Fondurile de 
rezervă bugetară aflate la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
 

1809. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
1000 lei pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 31, în lungime de 2 km, 
com. Bârgăoani, jud. Neamţ 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 

Motivaţia: DC 31 este 
impracticabil pentru transport. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
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Alineat 3 PC  - Camera Deputaţilor sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

1810. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
1750 lei pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 174, în lungime de 3,5 
km, com. Ghindăoani, jud. Neamţ. 
 

Motivaţia: DC 174 este 
impracticabil pentru transport. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
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local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

1811. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
600 lei pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 150, în lungime de 1,2 
km, com. Ceahlău, jud. Neamţ. 

Motivaţia: DC 150 este 
impracticabil pentru transport. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
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local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

1812. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
 
Subprogramul privind pietruirea, 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
1100 lei pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 180, în lungime de 2,2 

Motivaţia: DC 180 este 
impracticabil pentru transport. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

km, com. Tupilaţi, jud. Neamţ 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Infrastructurii. buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

1813. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
1500 lei pentru modernizarea şi 

Motivaţia: DC 76 este 
impracticabil pentru transport. 
 
Sursa de finanţare: Fondurile de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

asfaltarea DC 76, în lungime de 3,0 
km, com. Oniceni, jud. Neamţ 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

rezervă bugetară aflate la 
dispoziţia Guvernului. 

art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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1814. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
500 lei pentru modernizarea şi 
asfaltarea Străzii STEJARULUI, în 
lungime de 1,0 km, com. Săbăoani, 
jud. Neamţ 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Motivaţia: Strada STEJARULUI 
este impracticabilă pentru 
transport. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei şi 
Comerţului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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1815. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
500 lei pentru modernizarea şi 
asfaltarea Străzii SCÂNTEII, în 
lungime de 0,8 km, com. Săbăoani, 
jud. Neamţ. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Motivaţia: Strada SCÂNTEII este 
impracticabilă pentru transport. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administrţiei Prezidenţiale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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1816. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
6250 lei pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 146, în lungime de 12,5 
km, com. Hangu, jud. Neamţ 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Motivaţia: DC 146 este 
impracticabil pentru transport. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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1817. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
1600 lei pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 104, în lungime de 3,2 
km, com. Costişa, jud. Neamţ 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Motivaţia: DC 104 este 
impracticabil pentru transport. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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1818. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
2500 lei pentru modernizarea şi 
asfaltarea unor DRUMURI 
VECINALE, în lungime de 5 km, 
com. Bicaz Chei, jud. Neamţ 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Motivaţia: Drumurile vecinale 
sunt impracticabile pentru 
transport. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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1819. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
900 lei pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 54, în lungime de 1,8 
km, com. Cordun, jud. Neamţ 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Motivaţia: DC 54 este 
impracticabil pentru transport. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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1820. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
3600 lei pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 158, în lungime de 7,2 
km, com. Pipirig, jud. Neamţ. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Motivaţia: DC 158 este 
impracticabil pentru transport. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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1821. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
1950 lei pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 97, în lungime de 3,9 
km, com. Tămăşeni, jud. Neamţ 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Motivaţia: DC 97 este 
impracticabil pentru transport. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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1822. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
750 lei pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 173, în lungime de 1,5 
km, com. Români, jud. Neamţ 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Motivaţia: DC 173 este 
impracticabil pentru transport. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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1823. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
1500 lei pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 61, în lungime de 3,0 
km, com. Boghicea, jud. Neamţ 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Motivaţia: DC 61 este 
impracticabil pentru transport. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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1824. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
2100 lei pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 130, în lungime de 4,2 
km, com. Săvineşti, jud. Neamţ. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Motivaţia: DC 130 este 
impracticabil pentru transport. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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1825. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
2900 lei pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 21, în lungime de 5,8 
km, com. Timişeşti, jud. Neamţ 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Motivaţia: DC 21 este 
impracticabil pentru transport. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
comerţului şi Madiului de Afaceri. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 176 -

1826. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
600 lei pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 155, în lungime de 1,2 
km, com. Farcaşa, jud. Neamţ 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Motivaţia: DC 155 este 
impracticabil pentru transport. 
 
Sursa de finanţare: Fondurile de 
rezervă bugetară aflate la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

1827. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
1950 lei pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 77, în lungime de 3,9 
km, com. Valea Ursului, jud. Neamţ 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Motivaţia: DC 77 este 
impracticabil pentru transport. 
 
Sursa de finanţare: Fondurile de 
rezervă bugetară aflate la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

1828. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
1150 lei pentru modernizarea şi 
asfaltarea Străzii DREHUŢA, în 
lungime de 2,3 km, com. Vânători, 
jud. Neamţ 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Motivaţia: Strada DREHUŢA este 
impracticabilă pentru transport. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1829. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
500 lei pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 21, în lungime de 1,0 
km, com. Tazlău, jud. Neamţ. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Motivaţia: DC 21 este 
impracticabil pentru transport. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

1830. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
1850 lei pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 82A, în lungime de 3,7 
km, com. Doljeşti, jud. Neamţ 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Motivaţia: DC 82A este 
impracticabil pentru transport. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1831. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
2000 lei pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 68A, în lungime de 4,0 
km, com. Pânceşti, jud. Neamţ 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Motivaţia: DC 68A este 
impracticabil pentru transport. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei. 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

1832. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
1750 lei pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 81, în lungime de 3,5 
km, com. Bozieni, jud. Neamţ 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Motivaţia: DC 81 este 
impracticabil pentru transport. 
 
Sursa de finanţare: Fondurile de 
rezervă bugetară aflate la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
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si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora 

1833. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
1100 lei pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 72, în lungime de 2,1 
km, com. Bozieni jud. Neamţ 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Motivaţia: DC 72 este 
impracticabil pentru transport. 
 
Sursa de finanţare: Fondurile de 
rezervă bugetară aflate la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
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a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

1834. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
4000 lei pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 91, în lungime de 8,0 
km, com. Trifeşti, jud. Neamţ. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Motivaţia: DC 91 este 
impracticabil pentru transport. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 185 -

a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

1835. Anexa 3/15  Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
 
 
Capitolul 5001, Titlul VI, art.1, 
alin.32 – Reabilitarea termică a 
clădirilor de locuit – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru reabilitarea termică a 
20 de clădiri de locuit din Municipiul 
Galaţi cu suma de 200.000 lei. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Pentru continuarea lucrărilor de 
reabilitare a clădirilor de locuit din 
Municipiul Galaţi. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
 

1836. Anexa 3/15  Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate în cadrul programului pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de sport 
cu suma de 10 mil. lei în vederea 

Necesitatea alocării sumelor 
prevazute în amendament  pentru 
Sala Sporturilor din Muncipiul 
Galaţi se impune deoarece în 2007 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
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Capitolul 5001, Titlul VI, art.2, 
alin.4 – Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport – Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  

continuării lucrărilor de construcţie a 
Sălii Sporturilor din Galaţi.  
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

au fost demarate lucrarile de 
construcţie, iar până în prezent 
fiind finalizată doar fundaţia, din 
lipsă de fonduri lucările un au mai 
continuat. Obiectivul fiind unul 
importat pentru mişcarea sportivă 
galaţeană.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de sport 
sunt prevăzute în poziţie globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
 
Detalierea sumelor pe localităţi se 
face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
 

1837. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale  şi  Turismului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 

Acest proiect este necesar astfel 
încât locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaşă 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate  



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 187 -

2000 de lei pentru lucrări de reparaţie 
pod comuna Bărăşti Jud. Olt – 
Popeşti.  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

civilizate. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea   nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
 
Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 
Repartizarea sumelor se realizează 
pe proiecte eligibile şi se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului la 
propunerea Secretariatului 
General al Guvernului. 
 

1838. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale  şi  
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
2000 de lei pentru dalare  
şanţuri  şi  pietruiere drumuri  
com. Făgeţelu  Judeţul Olt. 

Acest proiect este necesar astfel 
încât locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaşă 
civilizate. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea   nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
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1839. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale  şi  
Turismului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
1700 lei pentru lucrări de 
modernizare DC 37  comuna 
Grojdibodu Judeţul Olt. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  
 

Acest proiect este necesar astfel 
încât locuitorii acestei commune 
să beneficieze de condiţii de viaşă 
civilizate. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea   nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

1840. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale  şi  
Turismului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
2000 de lei pentru betonare  
drum comunal,  comuna  Milcov 
Judeţul Olt. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  
 

Acest proiect este necesar astfel 
încât locuitorii acestei commune 
să beneficieze de condiţii de viaşă 
civilizate. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea   nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

1841. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale  şi  
Turismului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
11000 de lei pentru modernizare 
drum  comunal,  comuna 
Obârşia Judeţul Olt. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Acest proiect este necesar astfel 
încât locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaşă 
civilizate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

1842. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale  şi  
Turismului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
1000 de lei pentru lucrări de 
reparaţie pod din  beton com. 
Oporelu Judeţul Olt . 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Acest proiect este necesar astfel 
încât locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaşă 
civilizate. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
Sursa de finanþare menþionatã nu 
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poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011  
 
 

1843. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale  şi  
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
1000 de lei pentru lucrări de 
modernizare drumuri  comunale  
comuna Perieţi  Judeţul Olt . 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Acest proiect este necesar astfel 
încât locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaşă 
civilizate. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011  
 

1844. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale  şi  
Turismului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
1000 de lei pentru betonare 
drum comunal, comuna Pleşoiu 
Jud. Olt. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Acest proiect este necesar astfel 
încât locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaşă 
civilizate. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
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sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011  
 

1845. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale  şi  
Turismului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
2000 de lei pentru lucrări de 
pietruire drumuri, comuna Seaca 
Judeţul Olt.  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Acest proiect este necesar astfel 
încât locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaşă 
civilizate. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

1846. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale  şi  
Turismului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
4000 de lei pentru lucrări de 
modernizare  drumuri comuna 
Deveselu Judeţul Olt.  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Acest proiect este necesar astfel 
încât locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaşă 
civilizate. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
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Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

1847. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale  şi  
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
1500 de lei pentru lucrări de  
modernizare  drumuri  
comunale,   comuna Strejeşti  
Judeţul Olt. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  
 

Acest proiect este necesar astfel 
încât locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaşă 
civilizate. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1848. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale  şi  
Turismului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
1500 de lei pentru lucrări de 
amenajare  şi   modernizare  
comuna Şerbăneşti Judeţul Olt. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Acest proiect este necesar astfel 
încât locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaşă 
civilizate. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 199 -

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1849. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale  şi  
Turismului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
1000 de lei pentru lucrări de 
pietruire  drumuri, comuna Tia 
Mare Jud. Olt.  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Acest proiect este necesar astfel 
încât locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaşă 
civilizate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1850. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale  şi  
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
15000 de lei pentru lucrări de 
reabilitare şi  modernizare DC 
106 , comuna Văleni  Judeţul 
Olt.  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 

Acest proiect este necesar astfel 
încât locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaşă 
civilizate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
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PC  - Camera Deputaţilor institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1851. Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale  şi  
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
100.000 lei pentru asfaltare 
drumuri  comunale, comuna 
Verguleasa Judeţul Olt. 
 

Acest proiect este necesar astfel 
încât locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaşă 
civilizate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale.. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 202 -

Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1852. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
1.460.000 lei pentru lucrări de 
pietruire DC 23 km 6+600 – 10+900 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondurile de 
rezervă bugetară aflate la 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
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Sărămaş – Barcani, comuna Barcani, 
judeţul Covasna. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

dispoziţia Guvernului. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
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1853. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
255.000 lei pentru extindere 
alimentare cu apa in satul Barcani, 
comuna Barcani, judeţul Covasna. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale 
 
Sursa de finanţare: Fondurile de 
rezervă bugetară aflate la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1854. 

Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
800.000 lei pentru lucrări de asfaltare 
DC 33A, comuna Vîlcele, judeţul 
Covasna. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 

1855. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
550.000 lei pentru alimentare cu apă 
sat Hăghig, comuna Hăghig, judeţul 
Covasna. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
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Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1856. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
550.000 lei pentru lucrări de 
construire sala de sport comuna 
Hăghig, judeţul Covasna. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea   nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
 
Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
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Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de sport 
sunt prevăzute în poziţie globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
 

1857. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
2.315.935 lei pentru  alimentare  cu 
apa a localitatii Dobîrlău, judeţul 
Covasna. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1858. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
515.792,22 lei pentru lucrări de 
modernizare şi asfaltare D.C.26A 
1+000-2+000 DJ 103 B Manastirea 
Marcuş, comuna Dobîrlău, judeţul 
Covasna. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
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si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1859. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
1.500.000 lei pentru  construire sala 
de sport comuna Dobîrlău, judeţul 
Covasna. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
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constructii locuinte si Sali de sport 
sunt prevăzute în poziţie globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

1860. Anexa  3/15  Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
500.000 lei pentru reabilitarea 
Căminului    Cultural din 
localitatea Urluia, comuna 
Adamclisi, jud. Constanţa 

Autori : Grupul parlamentar PSD 
+ PC  - Camera Deputaţilor 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din mediul 
rural şi mic urban, se face în baza 
selecţiei proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei publice 
locale, de către Comisia 
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constituită la nivelul Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011  
 

1861. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
de 1600 lei pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 180, în lungime de 2,8 
km, com. Văleni, jud. Neamţ. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Motivaţia: DC 180 este 
impracticabil pentru transport.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1862. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
1250 lei pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 181, în lungime de 2,5 
km, com. Văleni, jud. Neamţ 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Motivaţia: DC 181 este 
impracticabil pentru transport. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

1863. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
2500 lei pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 21, în lungime de 5,0 
km, com. Păstrăveni, jud. Neamţ 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Motivaţia: DC 21 este 
impracticabil pentru transport. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
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a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

1864. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Cap. 5001; Grupa 51; Articolul 01; 
Alineat 3 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
2500 lei pentru modernizarea şi 
asfaltarea DC 127, în lungime de 5,0 
km, com. Piatra Şoimului, jud. Neamţ 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Motivaţia: DC 127 este 
impracticabil pentru transport. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

1865. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 

Inexistenta unei baze sportive,desi 
sunt foarte multe solicitari. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
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 Regionale şi Turismului cu suma de 
1700.000 lei pentru construcţie aala 
de sport Margineni Bacau. 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Constructia unei săli de sport va 
asigura beneficiarilor locul potrivit 
pentru desfăsurarea unor activitati 
în echipa sau pentru antrenament 
individual. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de sport 
sunt prevăzute în poziţie globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

1866. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
6.000 mii lei  la cap. 7001, Titlul  51 “ 

30 de blocuri din municipiul Iasi 
au expertiza realizata pentru 
reabilitare termică, iar valoarea 
acesteia se ridica la 6.000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, alin.32 a 
sumei propuse a fi alocată de la 
bugetul de stat în anul 2010, pentru 
finantarea reabilitarii termice a 30 de 
blocuri din Municipiul Iasi. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de locuinte 
in condominii. In anul 2010, 
pentru finantarea acestui program 
este propusa suma de 150,0 
milioane lei. Suma este prevăzută 
în poziţia globală şi se detaliază 
pe obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

1867. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea  bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu  suma de 
25.200 mii lei   pentru construcţia de 
locuinţe ANL pe raza Municipiului 
Iaşi:  
C.U.G. bloc 1004 – 74 locuinţe  
Complex Grădinari, Etapa 2 – 64 
locuinţe noi 
Complex Grădinari, Etapa 3 – 100 
locuinţe noi , la 70.02.04 „Programul 
pentru construcţii locuinţe ” 
 

In Municipiul Iasi exista 
actualmente peste 2.400 de dosare 
nerezolvate, depuse de tineri care 
isi doresc o locuinta ANL. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-economice 
ale acestora au fost aprobate 
potrivit prevederilor alin. (1) al 
art. 43 al Legii nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclus obiectivul de investiţii 
„Program construcţii locuinţe 
pentru tineri destinate închirierii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

1868. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea  bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu  suma de 

In Municipiul Iasi exista deja peste 
100 de dosare nerezolvate, depuse 
de persoanele evacuate sau care 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
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11.100 mii lei  pentru construcţia  pe 
raza Municipiului Iasi, a noi locuinţe 
sociale pentru persoane evacuate din 
imobile revendicate: Complex 
Grădinari – 100 locuinţe noi, la 
70.02.04 „Programul pentru 
construcţii locuinţe ”. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

urmeaza a fi evacuate din imobile 
revendicate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 

1869. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 2.200 lei  pentru reabilitarea 
corpului B al Şcolii „Barbu Ionescu” 
din comuna Urzicuţa, judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Obiectiv esenţial pentru asigurarea 
unor condiţii decente în care să-şi 
desfăşoare acrtivităţile şcolare şi 
educative locuitorii – elevi ai  
Şcolii „Barbu Ionescu” din 
comuna Urzicuţa, judeţul Dolj.  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

1870. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezviltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 50.000 lei  pentru reabilitarea 
Şcolii Săpata din comuna Măceşu de 
Jos, judeţul Dolj. 
 

Obiectiv esenţial pentru asigurarea 
unor condiţii decente în care să-şi 
desfăşoare acrtivităţile şcolare şi 
educative locuitorii – elevi ai  
Şcolii „Barbu Ionescu” din 
comuna Urzicuţa, judeţul Dolj.  
 
Sursa de finanţare:  Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

 

1871. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezviltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 383.170 lei pentru reabilitare 
bazei sportive din comuna Ostroveni, 
judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Reabilitarea acestei baze sportive 
este oportună pentru ca tinerii din 
localitate să desfăşoare activităţi 
sportive în condiţii optime de 
siguranţă. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 
 

1872. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 

Obiectivul se încadrează în 
limitele de finanţare ale OG 
7/2006, realizarea acestuia este 
absolut necesară pentru asigurarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
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UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 1400 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
Comuna Podari, judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

unor condiţii de viaţă decente 
pentru locuitorii din Comuna 
Podari. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
 

sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 

1873. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 3 000 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
Comuna Măceşul de Jos , judeţul 
Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Obiectivul se încadrează în 
limitele de finanţare ale OG 
7/2006, realizarea acestuia este 
absolut necesară pentru asigurarea 
unor condiţii de viaţă decente 
pentru locuitorii din Comuna 
Măceşul de Jos. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor  şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 

1874. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 830 000 lei, 

Obiectivul se încadrează în 
limitele de finanţare ale OG 
7/2006, realizarea acestuia este 
absolut necesară pentru asigurarea 
unor condiţii de viaţă decente 
pentru locuitorii din Comuna 
Calopăr. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
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necesari pentru realizarea sistemului 
de alimentare cu apă, în Comuna 
Calopăr  judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor  şi 
Infrastructurii. 

sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 

1875. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 2 800 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
Comuna Valea Stanciului  judeţul 
Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 
 

Obiectivul se încadrează în 
limitele de finanţare ale OG 
7/2006, realizarea acestuia este 
absolut necesară pentru asigurarea 
unor condiţii de viaţă decente 
pentru locuitorii din Comuna 
Valea Stanciului. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

1876. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 550.000 lei pentru 
reabilitarea bazei sportive tip II din 
comuna Gîngiova, judeţul Dolj. 
 

Reabilitarea acestei baze sportive 
este oportună pentru ca tinerii din 
localitate să desfăşoare activităţi 
sportive în condiţii optime de 
siguranţă. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Economiei, 
Comertului şi Mediului de 
Afaceri. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

 

1877. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 10.000.000 lei 
în vederea construcţiei de locuinţe 
pentru tineri destinate închirierii (70 
apartamente) din oraşul Segarcea, 
judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Asigurarea fondului de louinţe 
necesar în special tinerilor care nu-
şi pot achiziţiona un imobil, mai 
ales în perioadă de criză.  
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 

1878. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 4.000.000 lei 
destinate înfiinţării parcului industrial 
din oraşul Segarcea, judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 

1879. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

Obiectivul se încadrează în 
limitele de finanţare ale OG 
7/2006, realizarea acestuia este 
absolut necesară pentru asigurarea 
unor condiţii de viaţă decente 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
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PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 250 000 lei, 
necesari pentru realizarea sistemului 
de alimentare cu apă, în Comuna 
Gîngiova  judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

pentru locuitorii din Comuna 
Gîngiova. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale. 
 

buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 

1880. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 280 000 lei, 
necesari pentru realizarea sistemului 
de alimentare cu apă, în comuna 
Ostroveni  judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Obiectivul se încadrează în 
limitele de finanţare ale OG 
7/2006, realizarea acestuia este 
absolut necesară pentru asigurarea 
unor condiţii de viaţă decente 
pentru locuitorii din Comuna 
Ostroveni. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 

1881. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 161 000 lei, 
necesară pentru asigurarea finanţării 
proiectului „Comunitatea Listeava, 
comunitate  europeană”  comuna 
Ostroveni, judeţul Dolj 

Suma solicitată este necesară 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 
viaţă, a infrastructurii rurale şi 
pentru asigurarea unui trai decent. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

1882. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 180 000 lei, 
necesară pentru asigurarea finanţării 
proiectului „Îmbunătăţirea calităţii 
vieţii”  comuna Ostroveni, judeţul 
Dolj 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Suma solicitată este necesară 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 
viaţă, a infrastructurii rurale şi 
pentru asigurarea unui trai decent. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 

1883. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 100 000 lei, 
necesară pentru realizarea unei grădini 
publice în  comuna Ostroveni, judeţul 
Dolj 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unui 
spaţiu de odihnă şi agrement în 
conformitate cu standardele 
impuse de calitatea de membru al 
Uniunii Europene,  pentru 
cetăţenii comunei Ostroveni, 
judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 

1884. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unui 
spaţiu de odihnă şi agrement în 
conformitate cu standardele 
impuse de calitatea de membru al 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
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dezvoltare, cu suma de 200 000 lei, 
necesară pentru amenajarea unui parc 
de agrement în  satul Valea 
Stanciului, comuna Valea Stanciului, 
judeţul Dolj 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Uniunii Europene,  pentru 
cetăţenii satului Valea Stanciului 
din  judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii. 

buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 

1885. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 1 800 000 lei necesară 
pentru realizarea lucrărilor de 
asfaltare a unei porţiuni de 2,5 km. 
drum comunal în cartierul Făgăraş din 
comuna Podari judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Lucrările de asfaltare au fost 
finalizate încă din anul 2008, dar 
contravaloarea lucrărilor nu a fost 
încă decontată. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 

1886. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează 
desfăşurarea activităţilor curente, 
iar în condiţii de ploaie sau zăpadă 
acestea devin impracticabile. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară aflat la 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 892 000 lei necesară 
pentru realizarea lucrărilor de 
asfaltare a drumului comunal DC 95 
între chilometri 14+000 şi 18+500 şi 
pentru pietruirea drumurilor comunale 
din comuna Calopăr  judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

dispoziţia Guvernului. repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

1887. Anexa nr.3/15/02 Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Starea precară a drumurilor   Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi Turismului Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 90 000 lei necesară pentru 
lucrări de întreţinere a drumului 
comunal 2A Gară Afumaţi – Urzicuţa 
– Bîrca, comuna Urzicuţa  judeţul 
Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

comunale îngreunează 
desfăşurarea activităţilor curente, 
iar în condiţii de ploaie sau zăpadă 
acestea devin impracticabile. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului. 

amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

1888. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 3 000 000 lei necesară 
pentru lucrări de întreţinere şi 
asfaltare a 9,3 km. de drumuri 
comunale în comuna Valea Stanciului  
judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Lucrările de întreţinere şi asfaltare 
au fost deja începute, iar încetarea  
lucrărilor ar însemna degradarea 
lucrărilor executate până la această 
dată. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
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1889. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 60 000 lei necesară pentru 
asfaltarea drumului comunal DC 43 
Sadova – Damian şi a străzilor rurale 
(str. Bisericii din satul Sadova şi str. 
Bisericii din satul Piscul Sadovei) din 
comuna Sadova  judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează 
desfăşurarea activităţilor curente, 
iar în condiţii de ploaie sau zăpadă 
acestea devin impracticabile. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 

1890. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 280 000 lei, 
necesară pentru cofinanţarea 
Proiectului “Parc energetic 
fotovoltaic” comuna Sadova, judeţul 
Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Suma solicitată este necesară 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 
viaţă şi pentru asigurarea unui trai 
decent. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 

1891. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
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Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 15 000 lei necesară pentru 
asfaltarea drumului comunal Bistreţ – 
Brînduşa – Goicea - Bîrca din comuna 
Bistreţ  judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor

desfăşurarea activităţilor curente, 
iar în condiţii de ploaie sau zăpadă 
acestea devin impracticabile. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale. 
 

Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 

1892. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 5 000 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
Comuna Bratovoieşti  judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Obiectivul se încadrează în 
limitele de finanţare ale OG 
7/2006, realizarea acestuia este 
absolut necesară pentru asigurarea 
unor condiţii de viaţă decente 
pentru locuitorii din Comuna 
Bratovoieşti. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 

1893. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

Obiectivul se încadrează în 
limitele de finanţare ale OG 
7/2006, realizarea acestuia este 
absolut necesară pentru asigurarea 
unor condiţii de viaţă decente 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
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PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 3 200 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
satele Rojişte şi Tîmbureşti din 
comuna Rojişte  judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

pentru locuitorii din comuna 
Rojişte. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri. 

buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 

1894. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 2 500 000 lei necesară 
pentru asfaltarea drumurilor comunale 
din satele Badosi, Prunet, şi 
Bratovoieşti din comuna Bratovoieşti  
judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează 
desfăşurarea activităţilor curente, 
iar în condiţii de ploaie sau zăpadă 
acestea devin impracticabile. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 

1895. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează 
desfăşurarea activităţilor curente, 
iar în condiţii de ploaie sau zăpadă 
acestea devin impracticabile. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
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Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 350 000 lei necesară 
pentru realizarea studiului de 
fezabilitate pentru pietruirea a 25 km. 
de drumuri comunale din satele 
Rojişte şi Timbureşti din comuna 
Rojişte  judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului 
Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
 

principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 

1896. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 1 500 000 lei necesară 
pentru asfaltarea drumului comunal 
DC 95,  a drumurilor comunale din 
satele Ţuglui, Glod, Titelu din  
comuna Ţuglui  judeţul Dolj, şi pentru 
pietruirea a 10 km. din drumul de tarla 
aparţinând comunei Ţuglui din judeţul 
Dolj 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează 
desfăşurarea activităţilor curente, 
iar în condiţii de ploaie sau zăpadă 
acestea devin impracticabile. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 

1897. Anexa nr.3/15/02 Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Pentru implementarea programului Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi Turismului Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 7001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 05, 
Finanţarea elaborării şi/sau 
actualizării planurilor urbanistice 
generale şi a regulamentelor locale de 
urbanism, cu suma de 30 000 lei 
necesare pentru reactualizarea 
planului urbanistic general al comunei 
Urzicuţa judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

de modernizare al comunei,  este 
necesară reactualizarea urgentă a 
planului urbanistic general. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale. 

amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011 

1898. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu suma 
de  10 555 lei necesară pentru 
înfiinţarea reţelei publice de 
alimentare cu apă şi a reţelei publice 
de apă uzată (canalizare şi staţie de 
epurare) în satul Bistreţul Nou, 
comuna Bistreţ judeţul Dolj 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării 
transfrontaliere, reducerea poluării 
solului, a apelor subterane şi a 
apelor de suprafaţă receptoare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
 
 

1899. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

În vederea construirii unui 
ansamblu de locuinţe sociale în 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
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Turismului la Cap. 7001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 05, 
Finanţarea elaborării şi/sau 
actualizării planurilor urbanistice 
generale şi a regulamentelor locale de 
urbanism, cu suma de 20 000 lei 
necesare pentru actualizarea şi 
efectuarea de planuri cadastrale şi 
studii de fezabilitate în vederea 
construirii unui ansamblu de locuinţe 
sociale în comuna Urzicuţa judeţul 
Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

comuna Urzicuţa, este necesară 
actualizarea şi efectuarea de 
planuri cadastrale şi studii de 
fezabilitate fără de care proiectul 
nu pate fi pus în aplicare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
 
 
 

1900. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu suma 
de  1 000 000 lei necesară pentru 
înfiinţarea reţelei de alimentare cu apă 
şi canalizare şi construcţia unei staţii 
de epurare în, comuna Gîngiova  
judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării 
transfrontaliere, reducerea poluării 
solului, a apelor subterane şi a 
apelor de suprafaţă receptoare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
 

1901. Anexa nr.3/15/02 Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Realizarea acestui proiect poate fi Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi Turismului Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu suma 
194 000 lei necesară pentru 
completarea sistemului clasic de 
producere a apei calde cu un sistem 
care utilizează energia solară şi care 
conduce la îmbunătăţirea calităţii 
apei, aerului şi solului în  comuna 
Ostroveni  judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

benefică pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai pentru locuitorii 
din comuna  Ostroveni. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011- 
Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
 

1902. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu suma 
de  50 000 lei necesară pentru 
înfiinţarea reţelei de alimentare cu apă 
şi canalizare în satele Bădoşi şi 
Prunet, comuna Bratovoieşti  judeţul 
Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 

Realizarea acestui proiect poate fi 
benefică pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai pentru locuitorii 
din comuna  Bratovoieşti. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011- 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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PC  - Camera Deputaţilor  asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

1903. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 50 000 lei, 
necesară pentru asigurarea finanţării 
proiectului integrat al comunei 
Urzicuţa judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii decente de trai în 
conformitate cu standardele 
impuse de calitatea de membru al 
Uniunii Europene,  pentru 
cetăţenii comunei Urzicuţa, judeţul 
Dolj. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
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PC  - Camera Deputaţilor  Ministerului Transporturilor şi 
Infrasrtucturii. 

 

1904. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu suma 
de  150 000 lei necesară pentru 
înfiinţarea reţelei de canalizare în 
satul Belcin, comuna Calopăr  judeţul 
Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Realizarea acestui proiect poate fi 
benefică pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai pentru locuitorii 
din satul Belcin. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 

1905. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 2 900 lei, 
necesari pentru realizarea sistemului 
de alimentare cu apă, în Comuna 
Cîrna judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Obiectivul se încadrează în 
limitele de finanţare ale OG 
7/2006, realizarea acestuia este 
absolut necesară pentru asigurarea 
unor condiţii de viaţă decente 
pentru locuitorii din Comuna 
Cîrna. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 

1906. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 

Starea precară a drumurilor 
orăşeneşti îngreunează 
desfăşurarea activităţilor curente, 
iar în condiţii de ploaie sau zăpadă 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
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UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 17500 lei necesară pentru 
realizarea lucrărilor de asfaltare şi 
modernizare a drumurilor orăşeneşti  
din oraşul Segarcea judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

acestea devin impracticabile. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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1907. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 500.000 lei necesară 
pentru realizarea lucrărilor de 
asfaltare a drumului comunal Ghidici 
– Seaca de Cîmp şi pentru 
modernizarea drumurilor comunale 
din comuna Ghidici judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Starea precară a drumurilor 
îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora 

1908. Anexa nr.3/15/02 Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Obiectivul se încadrează în Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi Turismului Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu suma 
de  350.000  lei necesară pentru 
înfiinţarea reţelei de alimentare cu apă 
şi canalizare în comuna Ghidici 
judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

limitele de finanţare ale OG 
7/2006, realizarea acestuia este 
absolut necesară pentru asigurarea 
unor condiţii de viaţă decente 
pentru locuitorii din comuna 
Ghidici. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora 

1909. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 100.000 lei, 
necesară pentru asigurarea finanţării 
Proiectului integrat comuna Cîrna, 
judeţul Dolj 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

condiţii decente de trai în 
conformitate cu standardele 
impuse de calitatea de membru al 
Uniunii Europene,  pentru 
cetăţenii comunei Cîrna, judeţul 
Dolj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1910. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
11.184 mii lei la Capitolul 7001, 
Alineatul 04 „Program pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport”, pentru construcţia de locuinţe 
sociale în oraşul Balş, judeţul Olt. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Consiliul Local Balş cofinanţează 
construirea de locuinţe sociale cu 
suma de 200 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Finantarea construirii de locuinte 
sociale se realizeaza in baza Legii 
locuintei nr.114/1996,cu 
modificarile si completarile 
ulterioare 
- Construirea de locuinte sociale 
se finanteaza din bugetele locale 
in limitele prevederilor bugetare 
aprobate anual. Statul sprijina 
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constructia de locuinte sociale 
prin transferuri de la bugetul de 
stat, stabilita anual cu acesta 
destinatie in bugetul MDRT 

1911. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma 
37.280 mii lei la Capitolul 7001, 
Alineatul 04 „Program pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport”, pentru locuinţe ANL, bl T6-
T8, în oraşul Balş, Judeţul Olt. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Consiliul Local Balş cofinanţează 
construirea de locuinţe pentru 
tineri destinate închirierii cu suma 
de 400 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei şi 
Comerţului.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1912. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
3000 mii lei la Capitolul 7001, 
Alineatul 04 „Program pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport”, pentru construire Sală de sport 
TIP A, în oraşul Balş, Judeţul Olt. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Corpul omenesc este construit 
pentru miscare, ca atare trebuie să 
sprijinim activităţile sportive. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei şi 
Comerţului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1913. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
1500 mii lei la Capitolul 7001, 
Alineatul 04 „Program pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport”, pentru construire Sală de sport 

Corpul omenesc este construit 
pentru miscare, ca atare trebuie să 
sprijinim activităţile sportive. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
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în comuna Călui, Judeţul Olt. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1914. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
1500 mii lei la Capitolul 7001, 
Alineatul 04 „Program pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport”, pentru construire Bază 
Sportivă TIP 2, în comuna Oboga, 
Judeţ Olt. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Corpul omenesc este construit 
pentru miscare, ca atare trebuie să 
sprijinim activităţile sportive. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
 
 

1915. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
445 mii lei la Capitolul 7001, 
Alineatul 04 „Program pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport”, pentru construire Bază 
Sportivă, în comuna Şopîrliţa, Judeţ 
Olt. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Corpul omenesc este construit 
pentru miscare, ca atare trebuie să 
sprijinim activităţile sportive. 
Din sursele bugetului local, 
lucrarea se finanţează cu suma de 
63 mii lei . 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1916. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 

Corpul omenesc este construit 
pentru miscare, ca atare trebuie să 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Regionale şi Turismului cu suma de 
1200 mii lei la Capitolul 7001, 
Alineatul 04 „Program pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport”, pentru construire Sală de sport, 
în comuna Găvăneşti, Judeţ Olt. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

sprijinim activităţile sportive prin 
construcţii de profil. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1917. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
1500 mii lei la Capitolul 7001, 
Alineatul 04 „Program pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport”, pentru construire Sală de sport, 
în comuna Cezieni, Judeţ Olt. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Corpul omenesc este construit 
pentru miscare, ca atare trebuie să 
sprijinim activităţile sportive prin 
construcţii de profil. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1918. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
290  mii lei la Capitolul 7001, 
Alineatul 04 „Program pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport”, pentru amenajare Bază 
Sportivă, în comuna Ipoteşti, Judeţul 
Olt 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Corpul omenesc este construit 
pentru miscare, ca atare trebuie să 
sprijinim activităţile sportive prin 
construcţii de profil. 
Lucrarea de la Ipoteşti s-a realizat 
până la 31.12.2009 în proporţie de 
60%, diferenţa pentru finalizarea 
lucrării fiind în valoare de 290 mii 
lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1919. Anexa nr.3/15/02 Ministerul Se solicită suplimentarea bugetului Corpul omenesc este construit Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi Turismului alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
1500  mii lei la Capitolul 7001, 
Alineatul 04 „Program pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport”, pentru construire Sală de sport, 
în comuna Osica de Jos, Judeţul Olt 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

pentru miscare, ca atare trebuie să 
sprijinim activităţile sportive prin 
construcţii de profil. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1920. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, titlul 
51, articolul 02, alineatul 04- 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
200 mii lei pentru construcţia unei 
baze sportive în localitatea Furculeşti, 
jud. Teleorman. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

In prezent localitatea nu dispune 
de asemenea facilitate.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
 
 

1921. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, titlul 
51, articolul 02, alineatul 03- 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
4.855,8 mii lei pentru străzile 
orăşeneşti Mihail Kogălniceanu, 
Zorilor, Împăratul Traian, Sfinţii 
Împăraţi şi Cuza Vodă pe o lungime 
totală de 1776,79 ml, oraşul Zimnicea, 

Sistemul rutier existent este 
incompatibil cu structura şi 
intensitatea traficului care le 
tranzitează. Astfel, sunt necesare 
lucrări de modernizare a 
infrastructurii rutiere.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
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jud. Teleorman 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri. 

acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1922. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului,  capitolul 5001, titlul 
51, articolul 02, alineatul 03- 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
300 mii lei lei pentru amenajarea 
trotuarelor din localitatea Piatra, jud. 
Teleorman. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Trotuarul existent se va reamenaja 
prin montarea de pavele pe 
aproximativ 650 metrii liniari.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1923. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, titlul 
51, articolul 02, alineatul 20- 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
500 mii lei, pentru construcţia 
sistemului de alimentare cu apă în 
localitatea Fîntînele, jud. Teleorman. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

În prezent localitatea nu dispune 
de sistem de apă şi canal, şi nici de 
staţie de epurare a apei. Suma 
solicitată reprezintă co-finanţarea 
locală a proiectului.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1924. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 5001, titlul 
51, articolul 02, alineatul 20- 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
581 mii lei, pentru construcţia 
sistemului de alimentare cu apă în 
localitatea Frumoasa, jud. Teleorman. 
 

În prezent localitatea nu dispune 
de sistem de apă şi canal, precum 
nici de staţie de epurare a apei. 
Suma solicitată reprezintă co-
finanţarea locală a proiectului.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Administraţiei Prezidenţiale. raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1925. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
1.000.000 lei pentru reabilitare a 6 km 
din DJ 46A Bîrseşti – Bărbăteşti. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1926. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
1.000.000 lei pentru extindere 
alimentare cu apă Costeşti- Bistriţa cu 
6 km. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Pentru modernizarea infrastructurii 
şi asigurarea unui trai decent 
locuitorilor. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1927. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
3.000.000 lei pentru implementarea 
unui sistem de alimentare cu apă 
pentru localităţile Vaideeni – Horezu 
– Măldăreşti pe HG 577. 

Metodele actuale de procurarea a 
apei nu mai corespund 
necesităţilor şi cernţelor actuale. 
Sunt necesare astfel de investiţii 
pentru un trai decent şi 
modernizarea satului românesc. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
 
 

1928. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
300.000 lei pentru reabilitarea 
Drumului Comunal Goruneşti, 
Slătioara. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor prin 
asfaltarea şi modernizarea 
drumurilor locale.     
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
 
 

1929. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
300.000 de lei pentru reabilitarea 
drumurilor locale prin executare la 
rigole şi turnarea stratului de uzură , 
comuna Buneşti; 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor prin 
asfaltarea şi modernizarea 
drumurilor locale.     
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului.   

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
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pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
 
 

1930. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
1.000.000 lei pentru realizarea 
obiectivului canalizare  oraş Berbeşti. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Este un oraş nou, înfiinţat în anul 
2004, are un număr de 8000 
locuitori  din care 5000 locuiesc la 
blocuri. Este nevoie pe o distanţă 
de 10-15 km. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei şi 
Comerţului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1931. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
3.000 mii lei, reprezentând 
reabilitarea drumurilor comunale şi 
judeţene din Satu Mare, DC 13 – Huta 
Moişeni, localitatea Certeze – Satu 
Mare. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor prin 
asfaltarea şi modernizarea 
drumurilor locale.     
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1932. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
3.000 mii lei, reprezentând 
reabilitarea drumurilor comunale şi 
judeţene din Satu Mare, DJ Tăşuad 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor prin 
asfaltarea şi modernizarea 
drumurilor locale.     
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
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Cena – Satu Mare – 3.000 mii lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Ministerului Apărării Naţionale. de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1933. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
3.000 mii lei, reprezentând 
reabilitarea drumurilor comunale şi 
judeţene din Satu Mare, DC 1014 – 
Odoreu Apa – Satu Mare. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor prin 
asfaltarea şi modernizarea 
drumurilor locale.     
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1934. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
3.000 mii lei, reprezentând 
modernizarea drumurilor din 
municipiul Constanţa, Modernizare 
drum Zona Tomis Nord, municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor prin 
asfaltarea şi modernizarea 
drumurilor locale.     
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Economiei, Comerţului 
şi Mediului de Afaceri. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1935. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
3.000 mii lei, reprezentând 
modernizarea drumurilor din 
municipiul Constanţa, modernizare 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor prin 
asfaltarea şi modernizarea 
drumurilor locale.     
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
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drum Zona Palazu Mare, municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa . 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Ministerul Economiei, Comerţului 
şi Mediului de Afaceri. 

de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1936. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
3.000 mii lei, reprezentând 
modernizarea drumurilor din 
municipiul Constanţa, modernizare 
drum Zona Faleză Nord –Mamaia, 
municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa.  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor prin 
asfaltarea şi modernizarea 
drumurilor locale.     
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1937. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 2 900 lei, 
necesari pentru realizarea sistemului 
de alimentare cu apă, în Comuna 
Cîrna judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Obiectivul se încadrează în 
limitele de finanţare ale OG 
7/2006, realizarea acestuia este 
absolut necesară pentru asigurarea 
unor condiţii de viaţă decente 
pentru locuitorii din Comuna 
Cîrna. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
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1938. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 17 500 lei necesară pentru 
realizarea lucrărilor de asfaltare şi 
modernizare a drumurilor orăşeneşti  
din oraşul Segarcea judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Starea precară a drumurilor 
orăşeneşti îngreunează 
desfăşurarea activităţilor curente, 
iar în condiţii de ploaie sau zăpadă 
acestea devin impracticabile. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1939. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 500 000 lei necesară 
pentru realizarea lucrărilor de 
asfaltare a drumului comunal Ghidici 
– Seaca de Cîmp şi pentru 
modernizarea drumurilor comunale 
din comuna Ghidici judeţul Dolj. 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Administraţiei 
Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 252 -

Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

1940. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu suma 
de  350 000  lei necesară pentru 
înfiinţarea reţelei de alimentare cu apă 
şi canalizare în comuna Ghidici 
judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Obiectivul se încadrează în 
limitele de finanţare ale OG 
7/2006, realizarea acestuia este 
absolut necesară pentru asigurarea 
unor condiţii de viaţă decente 
pentru locuitorii din comuna 
Ghidici. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
 
 

1941. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 100 000 lei, 
necesară pentru asigurarea finanţării 
Proiectului integrat comuna Cîrna, 
judeţul Dolj 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii decente de trai în 
conformitate cu standardele 
impuse de calitatea de membru al 
Uniunii Europene,  pentru 
cetăţenii comunei Cîrna, judeţul 
Dolj 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
 
 

1942. Anexa nr.3/15/02 Ministerul Se propune suplimentarea bugetului În vederea construirii unui Se propune respingerea 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 253 -

Dezvoltării Regionale şi Turismului Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 7001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 05, 
Finanţarea elaborării şi/sau 
actualizării planurilor urbanistice 
generale şi a regulamentelor locale de 
urbanism, cu suma de 20 000 lei 
necesare pentru actualizarea şi 
efectuarea de planuri cadastrale şi 
studii de fezabilitate în vederea 
construirii unui ansamblu de locuinţe 
sociale în comuna Urzicuţa judeţul 
Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

ansamblu de locuinţe sociale în 
comuna Urzicuţa, este necesară 
actualizarea şi efectuarea de 
planuri cadastrale şi studii de 
fezabilitate fără de care proiectul 
nu pate fi pus în aplicare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1943. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu suma 
de  1 000 000 lei necesară pentru 
înfiinţarea reţelei de alimentare cu apă 
şi canalizare şi construcţia unei staţii 
de epurare în, comuna Gîngiova  
judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării 
transfrontaliere, reducerea poluării 
solului, a apelor subterane şi a 
apelor de suprafaţă receptoare. 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
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1944. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu suma 
194 000 lei necesară pentru 
completarea sistemului clasic de 
producere a apei calde cu un sistem 
care utilizează energia solară şi care 
conduce la îmbunătăţirea calităţii 
apei, aerului şi solului în  comuna 
Ostroveni  judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Realizarea acestui proiect poate fi 
benefică pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai pentru locuitorii 
din comuna  Ostroveni. 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
 
 

1945. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu suma 
de  50 000 lei necesară pentru 
înfiinţarea reţelei de alimentare cu apă 
şi canalizare în satele Bădoşi şi 
Prunet, comuna Bratovoieşti  judeţul 
Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Realizarea acestui proiect poate fi 
benefică pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai pentru locuitorii 
din comuna  Bratovoieşti. 
 
Sursa de finanţare:  Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1946. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii decente de trai în 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 50 000 lei, 
necesară pentru asigurarea finanţării 
proiectului integrat al comunei 
Urzicuţa judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

conformitate cu standardele 
impuse de calitatea de membru al 
Uniunii Europene,  pentru 
cetăţenii comunei Urzicuţa, judeţul 
Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
 
 

1947. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu suma 
de  150 000 lei necesară pentru 
înfiinţarea reţelei de canalizare în 
satul Belcin, comuna Calopăr  judeţul 
Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Realizarea acestui proiect poate fi 
benefică pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai pentru locuitorii 
din satul Belcin. 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
 
 

1948. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 

Obiectivul se încadrează în 
limitele de finanţare ale OG 
7/2006, realizarea acestuia este 
absolut necesară pentru asigurarea 
unor condiţii de viaţă decente 
pentru locuitorii din comuna 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
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Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 3 200 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
satele Rojişte şi Tîmbureşti din 
comuna Rojişte  judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Rojişte. 
 
Sursa de finanţare:  Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri. 

de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1949. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 2 500 000 lei necesară 
pentru asfaltarea drumurilor comunale 
din satele Badosi, Prunet, şi 
Bratovoieşti din comuna Bratovoieşti  
judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează 
desfăşurarea activităţilor curente, 
iar în condiţii de ploaie sau zăpadă 
acestea devin impracticabile. 
 
 
Sursa de finanţare:  Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1950. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează 
desfăşurarea activităţilor curente, 
iar în condiţii de ploaie sau zăpadă 
acestea devin impracticabile. 
 
Sursa de finanţare:  Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 350 000 lei necesară 
pentru realizarea studiului de 
fezabilitate pentru pietruirea a 25 km. 
de drumuri comunale din satele 
Rojişte şi Timbureşti din comuna 
Rojişte  judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Ministerului Apărării Naţionale. raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1951. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 1 500 000 lei necesară 
pentru asfaltarea drumului comunal 
DC 95,  a drumurilor comunale din 
satele Ţuglui, Glod, Titelu din  
comuna Ţuglui  judeţul Dolj, şi pentru 
pietruirea a 10 km. din drumul de tarla 
aparţinând comunei Ţuglui din judeţul 
Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează 
desfăşurarea activităţilor curente, 
iar în condiţii de ploaie sau zăpadă 
acestea devin impracticabile. 
 
Sursa de finanţare:  Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1952. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Pentru implementarea programului 
de modernizare al comunei,  este 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Turismului la Cap. 7001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 05, 
Finanţarea elaborării şi/sau 
actualizării planurilor urbanistice 
generale şi a regulamentelor locale de 
urbanism, cu suma de 30 000 lei 
necesare pentru reactualizarea 
planului urbanistic general al comunei 
Urzicuţa judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor

necesară reactualizarea urgentă a 
planului urbanistic general. 
 
Sursa de finanţare:  Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1953. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu suma 
de  10 555 lei necesară pentru 
înfiinţarea reţelei publice de 
alimentare cu apă şi a reţelei publice 
de apă uzată (canalizare şi staţie de 
epurare) în satul Bistreţul Nou, 
comuna Bistreţ judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării 
transfrontaliere, reducerea poluării 
solului, a apelor subterane şi a 
apelor de suprafaţă receptoare. 
 
Sursa de finanţare:  Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1954. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 

Lucrările de întreţinere şi asfaltare 
au fost deja începute, iar încetarea  
lucrărilor ar însemna degradarea 
lucrărilor executate până la această 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 3 000 000 lei necesară 
pentru lucrări de întreţinere şi 
asfaltare a 9,3 km. de drumuri 
comunale în comuna Valea Stanciului  
judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

dată. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
 
 

1955. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 60 000 lei necesară pentru 
asfaltarea drumului comunal DC 43 
Sadova – Damian şi a străzilor rurale 
(str. Bisericii din satul Sadova şi str. 
Bisericii din satul Piscul Sadovei) din 
comuna Sadova  judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează 
desfăşurarea activităţilor curente, 
iar în condiţii de ploaie sau zăpadă 
acestea devin impracticabile. 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
 
 

1956. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Suma solicitată este necesară 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 280 000 lei, 
necesară pentru cofinanţarea 
Proiectului “Parc energetic 
fotovoltaic” comuna Sadova, judeţul 
Dolj 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

viaţă şi pentru asigurarea unui trai 
decent. 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
 
 

1957. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 15 000 lei necesară pentru 
asfaltarea drumului comunal Bistreţ – 
Brînduşa – Goicea - Bîrca din comuna 
Bistreţ  judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează 
desfăşurarea activităţilor curente, 
iar în condiţii de ploaie sau zăpadă 
acestea devin impracticabile. 
 
Sursa de finanţare:  Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1958. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 

Obiectivul se încadrează în 
limitele de finanţare ale OG 
7/2006, realizarea acestuia este 
absolut necesară pentru asigurarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
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UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 5 000 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
Comuna Bratovoieşti  judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

unor condiţii de viaţă decente 
pentru locuitorii din Comuna 
Bratovoieşti. 
 
Sursa de finanţare:  Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1959. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 200 000 lei, 
necesară pentru amenajarea unui parc 
de agrement în  satul Valea 
Stanciului, comuna Valea Stanciului, 
judeţul Dolj 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unui 
spaţiu de odihnă şi agrement în 
conformitate cu standardele 
impuse de calitatea de membru al 
Uniunii Europene,  pentru 
cetăţenii satului Valea Stanciului 
din  judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1960. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 1 800 000 lei necesară 

Lucrările de asfaltare au fost 
finalizate încă din anul 2008, dar 
contravaloarea lucrărilor nu a fost 
încă decontată. 
 
Sursa de finanţare:  Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
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pentru realizarea lucrărilor de 
asfaltare a unei porţiuni de 2,5 km. 
drum comunal în cartierul Făgăraş din 
comuna Podari judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

 

1961. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 892 000 lei necesară 
pentru realizarea lucrărilor de 
asfaltare a drumului comunal DC 95 
între chilometri 14+000 şi 18+500 şi 
pentru pietruirea drumurilor comunale 
din comuna Calopăr  judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează 
desfăşurarea activităţilor curente, 
iar în condiţii de ploaie sau zăpadă 
acestea devin impracticabile. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1962. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează 
desfăşurarea activităţilor curente, 
iar în condiţii de ploaie sau zăpadă 
acestea devin impracticabile. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
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asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 90 000 lei necesară pentru 
lucrări de întreţinere a drumului 
comunal 2A Gară Afumaţi – Urzicuţa 
– Bîrca, comuna Urzicuţa  judeţul 
Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1963. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 280 000 lei, 
necesari pentru realizarea sistemului 
de alimentare cu apă, în comuna 
Ostroveni  judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Obiectivul se încadrează în 
limitele de finanţare ale OG 
7/2006, realizarea acestuia este 
absolut necesară pentru asigurarea 
unor condiţii de viaţă decente 
pentru locuitorii din Comuna 
Ostroveni. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
 
 

1964. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 161 000 lei, 
necesară pentru asigurarea finanţării 
proiectului „Comunitatea Listeava, 
comunitate  europeană”  comuna 

Suma solicitată este necesară 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 
viaţă, a infrastructurii rurale şi 
pentru asigurarea unui trai decent. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
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Ostroveni, judeţul Dolj 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
 
 

1965. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 180 000 lei, 
necesară pentru asigurarea finanţării 
proiectului „Îmbunătăţirea calităţii 
vieţii”  comuna Ostroveni, judeţul 
Dolj 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Suma solicitată este necesară 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 
viaţă, a infrastructurii rurale şi 
pentru asigurarea unui trai decent. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
 
 

1966. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 100 000 lei, 
necesară pentru realizarea unei grădini 
publice în  comuna Ostroveni, judeţul 
Dolj 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unui 
spaţiu de odihnă şi agrement în 
conformitate cu standardele 
impuse de calitatea de membru al 
Uniunii Europene,  pentru 
cetăţenii comunei Ostroveni, 
judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
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1967. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 250 000 lei, 
necesari pentru realizarea sistemului 
de alimentare cu apă, în Comuna 
Gîngiova  judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor

Obiectivul se încadrează în 
limitele de finanţare ale OG 
7/2006, realizarea acestuia este 
absolut necesară pentru asigurarea 
unor condiţii de viaţă decente 
pentru locuitorii din Comuna 
Gîngiova. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1968. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 830 000 lei, 
necesari pentru realizarea sistemului 
de alimentare cu apă, în Comuna 
Calopăr  judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Obiectivul se încadrează în 
limitele de finanţare ale OG 
7/2006, realizarea acestuia este 
absolut necesară pentru asigurarea 
unor condiţii de viaţă decente 
pentru locuitorii din Comuna 
Calopăr. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1969. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

Obiectivul se încadrează în 
limitele de finanţare ale OG 
7/2006, realizarea acestuia este 
absolut necesară pentru asigurarea 
unor condiţii de viaţă decente 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
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PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 2 800 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
Comuna Valea Stanciului  judeţul 
Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

pentru locuitorii din Comuna 
Valea Stanciului. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1970. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 3 000 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
Comuna Măceşul de Jos  judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Obiectivul se încadrează în 
limitele de finanţare ale OG 
7/2006, realizarea acestuia este 
absolut necesară pentru asigurarea 
unor condiţii de viaţă decente 
pentru locuitorii din Comuna 
Măceşul de Jos. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
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1971. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 1400 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
Comuna Podari judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor

Obiectivul se încadrează în 
limitele de finanţare ale OG 
7/2006, realizarea acestuia este 
absolut necesară pentru asigurarea 
unor condiţii de viaţă decente 
pentru locuitorii din Comuna 
Podari. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1972. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu suma 
de  4.000 mii lei necesară pentru 
înfiinţarea reţelei publice de apă uzată 
(canalizare şi staţie de epurare) în 
comuna Straoane, judeţul Vrancea. 
Studiul de fezabilitate este realizat 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării, reducerea 
poluării solului, a apelor subterane 
şi a apelor de suprafaţă receptoare. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
 
 

1973. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesară 
extinderea reţelei de alimentare cu 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01 

UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu suma 
de  100 mii lei necesară pentru 
înfiinţarea reţelei de alimentare cu apă 
în satul Repedea, comuna Straoane, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

apă. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
 
 

1974. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 3.030 mii lei necesară 
pentru modernizare DC 49 Straoane 
Repedea, judetul Vrancea. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează 
desfăşurarea activităţilor curente, 
iar în condiţii de ploaie sau zăpadă 
acestea devin impracticabile. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1975. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează 
desfăşurarea activităţilor curente, 
iar în condiţii de ploaie sau zăpadă 
acestea devin impracticabile. 
 
Sursa de finanţare:

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
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drumurilor de interes local. reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 200 mii lei necesară 
pentru întreţinere drumuri comunale, 
pietruire, comuna Straoane, judetul 
Vrancea. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale. 

raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1976. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 500 mii lei necesară 
pentru amenajare trotuare pietonale  la 
DN 2L in comuna Straoane, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează 
desfăşurarea activităţilor curente, 
iar în condiţii de ploaie sau zăpadă 
acestea devin impracticabile. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
 
 

1977. Anexa nr.03/15/02 cap 5001, art. 
20, alineat 3 - Iluminat  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, anexa nr.03/15/02/cap 
5001, art. 20, cu suma de 200 mii lei 
pentru reabilitare iluminat public, in 
comuna Cetate, judetul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 

Pentru dezvoltatre si modernizarea 
localitatii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
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PC  - Camera Deputaţilor acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1978. Anexa nr.03/15/02 cap 5001, art. 
20, alineat 4 – Apa, canal si 
salubritate  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, anexa nr.03/15/02/cap 
5001, art. 20, cu suma de 150 mii lei 
pentru amenajarea si dotarea unei 
spalatorii auto gunoiere, a unui cantar 
si a unor bascule, in comuna Cetate, 
judetul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

 
Pentru functionarea si desfasurarea 
in conditii optime a procesului de 
salubrizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1979. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 12 500 lei necesară 
pentru realizarea lucrărilor de 
reabilitare a drumului comunal DC 
83 din comuna Buhoci, judeţul 
Bacău. 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Starea precară a drumului comunal 
îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acesta devine 
impracticabil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1980. Anexa 3/15/2 Cap. 7001, Grupa 51, Se propune suplimentarea bugetului În vederea construirii unui cămin Se propune respingerea 
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Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 05, Finanţarea 
elaborării şi/sau actualizării 
planurilor urbanistice generale şi a 
regulamentelor locale de urbanism. 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 7001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 05, 
Finanţarea elaborării şi/sau 
actualizării planurilor urbanistice 
generale şi a regulamentelor locale 
de urbanism, cu suma de 20 000 lei 
necesare pentru actualizarea şi 
efectuarea de planuri cadastrale şi 
studii de fezabilitate în vederea 
construirii unui cămin cultural în 
comuna Buhoci, judeţul Bacău. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

cultural în comuna Buhoci, este 
necesară actualizarea şi efectuarea 
de planuri cadastrale şi studii de 
fezabilitate fără de care proiectul nu 
poate fi pus în aplicare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
 
 

1981. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 100 000 lei necesară 
pentru realizarea lucrărilor de 
asfaltare a drumurilor comunale din 
comuna Buhoci, judeţul Bacău. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Suma solicitată este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, a 
infrastructurii rurale şi pentru 
asigurarea unui trai decent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
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1982. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 175 000 lei, 
necesară pentru amenajarea unui parc 
de agrement în  comuna Buhoci, 
judeţul Bacău. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unui 
spaţiu de odihnă şi agrement în 
conformitate cu standardele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene,  pentru cetăţenii 
comunei Buhoci din judeţul Bacău. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
 
 

1983. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 860 000 lei necesari 
pentru: 
Îmbunătăţirea calităţii drumurilor de 
interes local, modernizarea drumului 
comunal DC 119, reparaţii trotuare 
sat Caiuti, modernizarea DC 114 şi a 
uliţelor şi modernizarea drumurilor 
locale CFR Caiuti şi a DC 118, din 
comuna Caiuti, judeţul Bacău. 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 

Suma solicitată este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, a 
infrastructurii rurale şi pentru 
asigurarea unui trai decent. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
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PC  - Camera Deputaţilor. Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în cadrul 
subprogramului privind pietruirea, 
reabilitarea şi/sau asfaltarea 

1984. Anexa 3/15/02 Cap. 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 01, Alin. 01. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  70 000 lei necesară pentru 
reabilitarea reţelei de alimentare cu 
apă şi canalizare şi extinderea 
acesteia în comuna Caiuti, judeţul 
Bacău. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării 
transfrontaliere, reducerea poluării 
solului, a apelor subterane şi a 
apelor de suprafaţă receptoare. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în cadrul 
subprogramului privind pietruirea, 
reabilitarea şi/sau asfaltarea 

1985. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru amenajarea unui 
parc agricol în conformitate cu 
standardele impuse de calitatea de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece sumele 
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Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 10 000 lei, 
necesară pentru reabilitarea spaţiului 
verde cu destinaţia parc agricol, în 
comuna Caiuti, judeţul Bacău. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

membru al Uniunii Europene,  
pentru comuna Caiuti, judeţul 
Bacău. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei instituţii pe anul 2011 
- Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în cadrul 
subprogramului privind pietruirea, 
reabilitarea şi/sau asfaltarea 

1986. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 14.000 lei, 
necesară pentru amenajarea unui parc 
de agrement în  comuna Caiuti, 
judeţul Bacău. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unui 
spaţiu de odihnă şi agrement în 
conformitate cu standardele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene,  pentru cetăţenii 
comunei Caiuti, judeţul Bacău. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-.Sursa de finanţare menţionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
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bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

1987. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 55 000 lei, 
necesară pentru asigurarea finanţării 
proiectului integrat „Înfiinţare reţea 
canalizare, extinderea reţea apă, 
modernizare drumuri comunale, 
centru de zi pentru copii, dotare 
aşezământ cultural” în  comuna 
Caşin, judeţul Bacău. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Suma solicitată este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, a 
infrastructurii rurale şi pentru 
asigurarea unui trăi decent. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
-Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în cadrul 
subprogramului privind pietruirea, 
reabilitarea şi/sau asfaltarea 

1988. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 

Suma solicitată este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, a 
infrastructurii rurale şi pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
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ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 65.000 lei necesară 
pentru realizarea lucrărilor de 
asfaltare a străzii 22 Decembrie din 
comuna Casin, judeţul Bacău.. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

asigurarea unui trai decent. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
-Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în cadrul 
subprogramului privind pietruirea, 
reabilitarea şi/sau asfaltarea 

1989. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 38.814 lei, 
necesară pentru amenajarea Parcului 
municipal Moinesti, judetul Bacau. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unui 
spaţiu de odihnă şi agrement în 
conformitate cu standardele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene,  pentru cetăţenii satului 
Moinesti, judetul Bacau. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  
-Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
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577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în cadrul 
subprogramului privind pietruirea, 
reabilitarea şi/sau asfaltarea 

1990. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 32.229 lei necesară 
pentru înfiinţarea sensurilor giratorii 
pe str. T. Vladimirescu din Moineşti, 
judeţul Bacău. 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Fondurile sunt destinate fluidizării 
traficului prin înfiinţarea sensurilor 
giratorii pe str. T. Vladimirescu din 
Moineşti, judeţul Bacău. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  
-Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în cadrul 
subprogramului privind pietruirea, 
reabilitarea şi/sau asfaltarea 
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1991. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 52.000 lei necesară 
pentru reparaţia străzii principale din 
Buhuşi, judeţul Bacău. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Fondurile sunt destinate finanţării 
lucrărilor de reparaţie a străzii 
principale din Buhuşi, judeţul 
Bacău, aflată într-o stare avansată 
de degradare. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
-Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în cadrul 
subprogramului privind pietruirea, 
reabilitarea şi/sau asfaltarea 

1992. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 10.000 lei, 
necesară pentru asigurarea finanţării 
proiectului de îmbunătăţire a 

Suma solicitată este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, a 
infrastructurii rurale şi pentru 
asigurarea unui trai decent. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
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condiţiilor de viaţă pentru 
comunitatea de romi Colonia 
Bistriţei Buhuşi, judeţul Bacău. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 . 
-Potrivit HG 1237/2008 privind 
aprobarea Priogramului –pilot ,, 
Locuinte sociale pentru 
comunitatile de rromi ,, se 
realizeaza locuinte sociale prin 
finantarea acestora de la bugetul 
de stat, in cele 8 regiuni de 
dezvoltare a României , in locatii 
stabilite de Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului , in urma 
propunerilor primite de la Agentia 
Nationala pentru Rromi si de la 
autoritatile administratiei publice 
locale . 

1993. Anexa 3/15/2 Cap. 7001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 05, Finanţarea 
elaborării şi/sau actualizării 
planurilor urbanistice generale şi a 
regulamentelor locale de urbanism. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 7001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 05, 
Finanţarea elaborării şi/sau 
actualizării planurilor urbanistice 
generale şi a regulamentelor locale 
de urbanism, cu suma de 10.000 lei 
necesare pentru Planul Urbanistic 
General şi Regulamentul Local de 
Urbanism din Buhuşi, judeţul Bacău. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Fondurile sunt destinate întocmirii 
Planului Urbanistic General şi 
Regulamentului Local de Urbanism 
din Buhuşi, judeţul Bacău. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Suma prevăzuta pentru anul 
2011 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 280 -

urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de urbanism  
este de 14 miloane lei şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 

1994. Anexa 3/15/2 Cap. 7001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 05, Finanţarea 
elaborării şi/sau actualizării 
planurilor urbanistice generale şi a 
regulamentelor locale de urbanism. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 7001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 05, 
Finanţarea elaborării şi/sau 
actualizării planurilor urbanistice 
generale şi a regulamentelor locale 
de urbanism, cu suma de 18.000 lei 
necesare pentru Proiectul integrat de 
dezvoltare urbană durabilă a 
Cartierului de Vest din Buhuşi, 
judeţul Bacău. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Fondurile sunt destinate întocmirii 
Proiectul integrat de dezvoltare 
urbană durabilă a Cartierului de 
Vest din Buhuşi, judeţul Bacău. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  
- Suma prevăzuta pentru anul 
2011 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de urbanism  
este de 14 miloane lei şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
 

1995. Anexa 3/15/02 Cap. 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 01, Alin. 01  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

Investiţia este necesară pentru 
reabilitarea reţelei de distribuţie a 
apei potabile din Buhuşi, judeţul 
Bacău. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 281 -

PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  15.000 lei necesară pentru 
reabilitarea reţelei de apă din Buhuşi, 
judeţul Bacău. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

1996. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 35.000 lei necesară 
pentru reparaţia Str. 1 Mai din 
Buhuşi, judeţul Bacău. 

Fondurile sunt destinate finanţării 
lucrărilor de reparaţie a Str. 1 Mai 
din Buhuşi, judeţul Bacău, aflată 
într-o stare avansată de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme  
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

1997. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 7.710 lei. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Fondurile sunt destinate Proiectului 
pentru o şcoală modernă şi sigură în 
localitatea Slănic Moldova, judeţul 
Buzău. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
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publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
 

1998. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 7.710 lei. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Fondurile sunt destinate Proiectului 
-  Siguranşa copiilor, 
responsabilitate supremă a tuturor 
în localitatea Slănic Moldova, 
judeţul Bacău. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  
-Precizam faptul ca solicitarea 
acestor fonduri pentru siguranta 
copiilor nu are  baza legela 
pentru a fi inclus in bugetul 
Ministerului Dezvoltarii si 
Turismului . 

1999. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 17.770 lei. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Fondurile sunt destinate Proiectului 
– Itinerar virtual Slănic Moldova, în 
localitatea Slănic Moldova, judeţul 
Buzău. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  
-Precizam faptul ca solicitarea 
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acestor fonduri nu are  baza 
legela pentru a fi inclus in 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului . 
 

2000. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 23.240 lei. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Fondurile sunt destinate Proiectului 
– Sănătate şi o viată mai bună în 
comunitate, în localitatea Slănic 
Moldova, judeţul Buzău. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  
-Precizam faptul ca solicitarea 
acestor fonduri nu are  baza 
legela pentru a fi inclus in 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului . 
 

2001. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 5.810 lei. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Fondurile sunt destinate Proiectului 
– Selectarea structurilor gazdă 
pentru centrele Europene Directe în 
localitatea Slănic Moldova, judeţul 
Buzău. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
-Precizam faptul ca solicitarea 
acestor fonduri nu are  baza 
legela pentru a fi inclus in 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului . 
 

2002. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 145.730 lei. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Fondurile sunt destinate Proiectului 
– Centru comunitar de dezvoltare, 
informare publică în localitatea 
Slănic Moldova, judeţul Buzău. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
-Precizam faptul ca solicitarea 
acestor fonduri nu are  baza 
legela pentru a fi inclus in 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului . 
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2003. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 

Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 7.000 lei. 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Fondurile sunt destinate Proiectului 
– Introducerea şi menţinerea în 
funcţiune a sistemului de 
management integrat calitate – 
sănătate şi securitate ocupaţională 
(ISO 9001-OHSAS 18001) în 
cadrul Primăriei municipiului 
Moineşti, judeţul Bacău. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
-Precizam faptul ca solicitarea 
acestor fonduri nu are  baza 
legela pentru a fi inclus in 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului . 

2004. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 7.300 lei. 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Fondurile sunt destinate Proiectului 
– înlocuirea sistemelor clasice de 
încălzire cu sisteme care utilizează 
energia solară – panouri solare 
termice pentru producerea de apă 
caldă menajeră la Spitalul 
Municipal de Urgenţă  Moineşti, 
judeţul Bacău. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
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rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
-Precizam faptul ca solicitarea 
acestor fonduri nu are  baza 
legela pentru a fi inclus in 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului . 
 

2005. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 7.300 lei. 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Fondurile sunt destinate Proiectului 
– înlocuirea sistemelor clasice de 
încălzire cu sisteme care utilizează 
energia solară – panouri solare 
termice pentru producerea de apă 
caldă menajeră la Spitalul 
Municipal de Urgenţă  Moineşti, 
judeţul Bacău. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
-Precizam faptul ca solicitarea 
acestor fonduri nu are  baza 
legela pentru a fi inclus in 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului . 
 

2006. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, Se propune suplimentarea bugetului Fondurile sunt destinate Proiectului Se propune respingerea 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 288 -

Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare. 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 2.900 lei. 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

– înlocuirea sistemelor clasice de 
încălzire cu sisteme care utilizează 
energia solară – panouri solare 
termice pentru producerea de apă 
caldă menajeră la Grădiniţa nr. 9  
Moineşti, judeţul Bacău. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
-Precizam faptul ca solicitarea 
acestor fonduri nu are  baza 
legela pentru a fi inclus in 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului . 
 

2007. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 713.000 lei. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
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exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2008. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 

Fondurile sunt necesare pentru 
modernizarea drumurilor comunale 
în localitatea Sănduleni, judeţul 
Bacău. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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drumurilor de interes local. reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 713.000 lei. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Guvernului. 
 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2009. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, Se propune suplimentarea bugetului Fondurile sunt necesare pentru Se propune respingerea 
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Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 40.000 lei. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

modernizarea drumului de ocolire 
DJ 117,localitatea Moineşti judeţul 
Bacău.Starea precară a drumului 
ingreunează circulaţia 
automobilelor aspect care pune in 
pericol siguranţa circulaţie. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2010. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 134.000 lei. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Fondurile sunt necesare pentru 
modernizarea străzii Mihai 
Eminescu Moineşti, Proiectul 
„Strada aurului negru”, judeţul 
Bacău. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2011. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 258.000 lei. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Fondurile sunt necesare pentru 
reabilitarea infrastructurii de străzi 
în municipiul Moineşti, judeţul 
Bacău. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
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si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2012. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 70.000 lei. 
 
Fondurile sunt destinate Proiectului – 
Modernizarea şi amenajarea Parcului 
Băi în municipiul Moineşti, judeţul 
Bacău. 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unui 
spaţiu de odihnă şi agrement în 
conformitate cu standadele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene, pentru cetăţenii acestei 
comunităţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
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bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

2013. Anexa 3/15/2 Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă  a 
satelor. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 670.000 
lei. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Fondurile sunt destinate alimentării 
cu apă în comuna Orbeni, judeţul 
Bacău. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2014. Anexa 3/15/2 Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă  a 
satelor. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 713.000 
lei. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Fondurile sunt destinate alimentării 
cu apă în comuna Sănduleni, 
judeţul Bacău. Metodele actuale de 
procurare a apei, mai ales în mediul 
rural – din fântâni şi puţuri – nu 
mai corespund necesităţilor şi 
cerinţelor actuale, pentru 
modernizarea satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii.  
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
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a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

 
2015. Anexa 3 / 15 FIŞA 

OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
 
-Alimentare cu apa Comuna 
Pancesti, judetul Bacau-6.000 lei 
(sase mii lei) 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Asigurarea unor condiţi decente , in 
coformitate cu cerinţele Uniuni 
Europene de a ridica nivelul de trai 
in mediul rural , este necesară 
alimentarea cu apa a Comunei 
Pancesti, Judetul Bacau. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 298 -

sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
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2016. Anexa 3 / 15 FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
 
Modernizare DC 96-Comuna 
Pancesti, Judetul Bacau-28.000 lei 
(douazeci si opt mii lei) 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Reabilitare este impetuos necesară , 
deoarece drumul in conditii de 
iarna devine inpracticabil. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

 
2017. Anexa 3 / 15 FIŞA 

OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
 
Canalizare Comuna Pancesti si 
Comuna Dienet-86.000lei(optzeci si 
sase mii lei) 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Proiect in derulare spre finalizare în 
vederea îmbunătăţirii infrastructurii 
şi creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

 
2018. Anexa 3 / 15 FIŞA 

OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
 
Amenajare parc centru civic  si grup 
statuar-Pargaresti, Judetul Bacau-
17.000(sapte spre zece mii lei) 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unui 
spaţiu de odihnă şi agrement în 
conformitate cu standardele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
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finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

2019. Anexa 3 / 15 FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Modernizare drumuri comunale in 
Comuna Racova Judetul Bacau – 
880.000 lei(optsute optzeci mii lei) 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2020. Anexa 3 / 15 FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Alimentare apa si canalizare in 
Comuna Racova Judetul Bacau – 
1.600.000 lei (un million sase sute 
mii lei) 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Suma solicitată este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi 
pentru asigurarea unui trai decent. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
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finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2021. Anexa 3 / 15 FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Mansardare blocuri locuinte in 

Construirea spatiilor de locuit sub 
pretul pietei asigurînd astfel 
dezvoltarea in zona Sascut dar şi 
creşterea confortului locuitorilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
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Sascut, Judetul Bacau – 1.300.000 lei 
(un million trei sute mii lei) 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
-Precizam faptul ca solicitarea 
acestor fonduri nu are  baza 
legela pentru a fi inclus in 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului . 
 

2022. Anexa 3 / 15 FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Alimentare cu apa satele Solont, 
Sarata, comuna Solont, judetul 
Bacau -77.000lei (saptezeci si sapte 
mii lei) 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales în mediul rural – din 
fântâni şi puţuri – nu mai corespund 
necesităţilor şi cerinţelor actuale, 
pentru modernizarea satului 
românesc, pentru un trai decent 
sunt necesare astfel de investiţii.  
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2023. Anexa 3 / 15 FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
 
Canalizare satele Solont, Sarata, 
comuna Solont, judetul Bacau- 
54.000 lei ( cincizeci si patru mii 
lei) 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 

Suma solicitată este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi 
pentru asigurarea unui trai decent. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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PC  - Camera Deputaţilor. principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2024. Anexa 3/15, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Alocarea sumei de 10.000 ron Bisericii 
Baptiste din satul Nermiş, comuna 

Groşeni, judetul Arad –  

Suma este necesară pentru 
reabilitarea Bisericii Baptişte deoarece 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 

PC  - Camera Deputaţilor. 

are un grad avansat de degradare . 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 

 

- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
 

2025. 

Anexa 3/15, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Alocarea sumei de 1.795.252  ron 
necesară modernizării drumului 

comunal DC 38  din comuna Gurahonț 
județul Arad‐ 

  
 

Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile.Modernizarea 
drumului comunal fiind esentială 
pentru confortul locuitorilor. 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2026. 

Anexa 3/15, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Alocarea sumei de 1.131.060  ron 
necesară alimentării cu apă satele 

Dulcele,Zimbru din comuna 
Gurahonţ judeţul Arad-  

Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales în mediul rural – din 
fântâni şi puţuri – nu mai corespund 
necesităţilor şi cerinţelor actuale, 
pentru modernizarea satului 
românesc, pentru un trai decent 
sunt necesare astfel de investiţii.  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
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se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2027. 

Anexa 3/15, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Alocarea sumei de 1.400.000  ron 
necesară modernizării drumului 
comunal DC 13 din comuna Archiş 

județul Arad‐  
 
 

Autori : Grupul parlamentar PSD + 

Drumurile sunt într-o stare avansată 
de degradare. În vederea asigurării 
posibilităţilor de deplasare a 
locuitorilor este nevoie de 
pietruirea, reabilitarea şi 
modernizarea drumurilor locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
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PC  - Camera Deputaţilor.   
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 

 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2028. Anexa nr. 3/15, capitolul 5001, 
titlul VI, grupa 51, art. 02, alin. 04 

Construcţie bază sportivă 
multifuncţională în satul Burluşi, 
comuna Ciofrângeni, judeţul Argeş 
– 300.000 lei  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Nevoia existenţei unei baze 
sportive de antrenament şi de 
petrecere a timpului liber pentru 
numărul mare de tineri din aflaţi în 
Burluşi, comuna Ciofrângeni.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

2029. Anexa nr. 3/15, capitolul 5001, 
titlul VI, grupa 51, art. 02, alin. 20 

Finalizare lucrări de alimentare cu 
apă în satul Rudeni, comuna Şuici, 
judeţul Argeş – 300.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Creşterea nivelului de trai al 
locuitorilor satului Rudeni şi 
importanţa finalizării unei investiţii 
deja începute. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
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Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2030. Anexa nr. 3/15, capitolul 5001, 
titlul VI, grupa 51, art. 02, alin. 20 

Finalizarea lucrărilor la reţeaua de 
canalizare a satelor Valea Rizii şi 
Dârmăneşti, comuna Dârmăneşti, 

Creşterea nivelului de civilizaţiei al 
locuitorilor comunei Dârmăneşti, 
precum şi protejarea mediului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 314 -

judeţul Argeş – 3.000.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

natural faţă de deversările 
necontrolate ale apelor menajere 
uzate.  
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale . 

poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
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2031. Anexa nr. 3/15, capitolul 5001, 
titlul VI, grupa 51, art. 02, alin. 20 

Extinderea reţelei de canalizare a 
apelor menajere în Cătunul Groapă, 
comuna Mărăcineni, judeţul Argeş – 
1.000.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Creşterea nivelului de civilizaţiei al 
locuitorilor comunei Mărăcineni, 
precum şi protejarea mediului 
natural faţă de deversările 
necontrolate ale apelor menajere 
uzate.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale . 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 170,6 mil lei 
 

2032. Anexa nr. 3/15, capitolul 5001, 
titlul VI, grupa 51, art. 02, alin. 20 

Finalizarea lucrărilor de canalizare 
a apelor menajere din comuna 
Coşeşti, judeţul Argeş – 250.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Motivaţia este atât una de natură a 
creşte gradul de civilizaţie al 
locuitorilor comunei, cât şi nevoia 
finalizării acestei investiţii aflată în 
stadiu avansat de finalizare.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

 
2033. Anexa nr. 3/15, capitolul 5001, 

titlul VI, grupa 51, art. 02, alin. 03 
Extinderea lucrărilor de asfaltare a 
drumului DC 220 din Budeasa 
Mică, comuna Budeasa, judeţul 
Argeş – 600.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Motivaţia este dată de utilitatea pe 
care asfaltarea acestui drum 
comunal o va avea asupra celor 
aproximativ 350 de locuitori ai 
satului Budeasa Mică.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
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si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2034. Anexa nr. 3/15, capitolul 5001, 
titlul VI, grupa 51, art. 01, alin. 01 

Definitivarea lucrărilor de 
construcţie şi amenajare a noului 
sediu al primăriei comunei 
Poienari de Argeş din judeţul Argeş 
– 300.000 lei  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor.. 

Lucrarea este aproape finalizată 
prin eforturile administraţiei locale, 
fiind nevoie de această sumă pentru 
definitivare. Investiţia va permite 
creşterea nivelului serviciilor 
publice oferite cetăţenilor din 
Poienari de Argeş.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

- Finantarea acestor obiective se 
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asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
 

2035. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Stroieşti. Comuna Stroieşti are o 
populaţie de peste 5000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

În această comună sunt trei şcoli 
generale cu clasele I-VIII  unde 
învaţă  peste 600 elevi. Corpul 
omenesc este construit pentru 
miscare, ca atare trebuie să 
sprijinim activităţile sportive prin 
construcţii de profil. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
 

2036. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Tomşani. Comuna Tomşani are o 
populaţie de peste 4000 locuitori. 

Proiectul are ca scop creşterea 
nivelului de educaţie, de socializare 
şi a stării de sănătate a tuturor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 
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Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

cetăţenilor prin practicarea 
exerciţiilor fizice, dezvoltarea 
activităţilor sportive în mediul rural 
în corelaţie cu programele naţionale 
de dezvoltare rurală, dar şi creşterea 
numărului de copii şi tineri care 
participă la competiţii sportive ce 
se desfăşoară în spaţiul rural.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 

poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării Programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 

2037. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Cernişoara. Comuna Cernişoara are o 
populaţie de peste 5000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Proiectul are ca scop creşterea 
nivelului de educaţie, de socializare 
şi a stării de sănătate a tuturor 
cetăţenilor prin practicarea 
exerciţiilor fizice, dezvoltarea 
activităţilor sportive în mediul rural 
în corelaţie cu programele naţionale 
de dezvoltare rurală, dar şi creşterea 
numărului de copii şi tineri care 
participă la competiţii sportive ce 
se desfăşoară în spaţiul rural.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării Programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
 

2038. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Slătioara. Comuna Slătioara are o 

Corpul omenesc este construit 
pentru miscare, ca atare trebuie să 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Anexa 3/15 populaţie de peste 5000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

sprijinim activităţile sportive prin 
construcţii de profil. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
. 

- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării Programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
 
 

2039. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Mateeşti. Comuna Mateeşti are o 
populaţie de peste 5000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Corpul omenesc este construit 
pentru miscare, ca atare trebuie să 
sprijinim activităţile sportive prin 
construcţii de profil. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
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exerciţiului bugetar. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării Programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
 
 

2040. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Liceul  Economic din 
municipiul Rm. Vâlcea.  
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Proiectul are ca scop creşterea 
nivelului de educaţie, de socializare 
şi a stării de sănătate a tuturor 
cetăţenilor prin practicarea 
exerciţiilor fizice, dezvoltarea 
activităţilor sportive în mediul rural 
în corelaţie cu programele naţionale 
de dezvoltare rurală, dar şi creşterea 
numărului de copii şi tineri care 
participă la competiţii sportive ce 
se desfăşoară în spaţiul rural.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării Programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
 

2041. 

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Liceul Lădeşti. 
Comuna Lădeşti are o populaţie de 
peste 4000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 

Proiectul are ca scop creşterea 
nivelului de educaţie, de socializare 
şi a stării de sănătate a tuturor 
cetăţenilor prin practicarea 
exerciţiilor fizice, dezvoltarea 
activităţilor sportive în mediul rural 
în corelaţie cu programele naţionale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
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PC  - Camera Deputaţilor. de dezvoltare rurală, dar şi creşterea 
numărului de copii şi tineri care 
participă la competiţii sportive ce 
se desfăşoară în spaţiul rural.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 
 

 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării Programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
 

2042. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Liceul  Bălceşti  
Oraşul Bălceşti are o populaţie de 
peste 8000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. Este necesară construirea unei săli 

de sport pentru ca tinerii din orasul 
Bălceşti să desfăşoare activitaţi 
sportive in condiţii de optimă 
siguranţă. 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării Programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
 
 

2043. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Sală de sport - Şcoala Generală Este necesară construirea unei săli  Se propune respingerea 
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Turismului 
Anexa 3/15 

Prundeni. Comuna Prundeni are o 
populaţie de peste 5000 locuitori.  
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

de sport pentru ca tinerii din 
comuna Prundeni  să desfăşoare 
activitaţi sportive in condiţii de 
optimă siguranţă. 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării Programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
 
 

2044. 

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Şcoala cu clasele I-
VIII Voineasa. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Proiectul are ca scop creşterea 
nivelului de educaţie, de socializare 
şi a stării de sănătate a tuturor 
cetăţenilor prin practicarea 
exerciţiilor fizice, dezvoltarea 
activităţilor sportive în mediul rural 
în corelaţie cu programele naţionale 
de dezvoltare rurală, dar şi creşterea 
numărului de copii şi tineri care 
participă la competiţii sportive ce 
se desfăşoară în spaţiul rural.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 
 

Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării Programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
 

2045. 

Anexa nr. 3-15 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sală de sport - Şcoala cu clasele I-
VIII P.Măglaşi. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Proiectul are ca scop creşterea 
nivelului de educaţie, de socializare 
şi a stării de sănătate a tuturor 
cetăţenilor prin practicarea 
exerciţiilor fizice, dezvoltarea 
activităţilor sportive în mediul rural 
în corelaţie cu programele naţionale 
de dezvoltare rurală, dar şi creşterea 
numărului de copii şi tineri care 
participă la competiţii sportive ce 
se desfăşoară în spaţiul rural.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării Programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
 

2046. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Şcoala cu clasele I-VIII 
Amărăşti. Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Proiectul are ca scop creşterea 
nivelului de educaţie, de socializare 
şi a stării de sănătate a tuturor 
cetăţenilor prin practicarea 
exerciţiilor fizice, dezvoltarea 
activităţilor sportive în mediul rural 
în corelaţie cu programele naţionale 
de dezvoltare rurală, dar şi creşterea 
numărului de copii şi tineri care 
participă la competiţii sportive ce se 
desfăşoară în spaţiul rural.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  
- Derularea Programului Sali de 
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 
 
 

sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării Programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
 

2047. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Reabilitare DJ 46A Bîrseşti – Bărbăteşti 
Sumă necesară: 1.000.000 lei  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Drumurile sunt într-o stare avansată 
de degradare. În vederea asigurării 
posibilităţilor de deplasare a 
locuitorilor este nevoie de 
pietruirea, reabilitarea şi 
modernizarea drumurilor locale.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2048. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Extindere alimentare cu apă Costeşti- 
Bistriţa. 
Sumă necesară: 1.000.000 lei 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales în mediul rural – din 
fântâni şi puţuri – nu mai corespund 
necesităţilor şi cerinţelor actuale, 
pentru modernizarea satului 
românesc, pentru un trai decent 
sunt necesare astfel de investiţii. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
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a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2049. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Implementarea unui sistem de 
alimentare cu apă pentru localităţile 
Vaideeni – Horezu – Măldăreşti pe 
HG 577 
Sumă necesară: 3.000.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Implementarea unui sistem de 
alimentare cu apă este necesar 
locuitorilor pentru a putea beneficia 
de condiţii de viaţă civilizate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea întrucât: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2050. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Reabilitarea Drumului Comunal 
Goruneşti , Slătioara 
Sumă necesară: 300.000 lei 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale . 

Se propune respingerea întrucât: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  
 - Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2051. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Construire bază sportivă 
multifuncţională TIP 2, comuna 
Buneşti 
Sumă necesară: 800.000 lei 
 
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 

Echipele sportive şi locuitorii 
comunei nu dispun de o bază 
sportivă adecvată pentru 
desfăşurarea activităţilor şi 
competiţiilor sportive. Se impune 
de urgenţă alocarea sumelor 
necesare realizării obiectivului. 
             
 

Se propune respingerea întrucât: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  
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PC  - Camera Deputaţilor. Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

2052. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Reabilitarea drumurilor locale prin 
executare la rigole şi turnarea 
stratului de uzură , comuna Buneşti; 
Sumă necesară: 800.000 lei 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

Se propune respingerea întrucât: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
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2053. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Construire bază sportivă 
multifuncţională - comuna Frânceşti 
Sumă necesară: 350.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. Echipele sportive şi locuitorii 

comunei nu dispun de o bază 
sportivă adecvată pentru 
desfăşurarea activităţilor şi 
competiţiilor sportive. Se impune 
de urgenţă alocarea sumelor 
necesare realizării obiectivului. 
             
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

Se propune respingerea întrucât: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

2054. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Construire bază sportivă 
multifuncţională - comuna Prundeni 
Sumă necesară: 350.000 lei 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Este necesară construirea unei baze 
sportive pentru ca tinerii din 
comună să desfăşoare activităţi 
sportive in condiţii de optimă 
siguranţă. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

2055. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Amenajare  bază sportivă -comuna 
Stroeşti 
Sumă necesară: 350.000 lei 
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Este necesară construirea unei baze 
sportive pentru ca tinerii din 
comună să desfăşoare activităţi 
sportive in condiţii de optimă 
siguranţă. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de sport 
sunt prevăzute în poziţie globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
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2056. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Alocarea de fonduri pentru realizarea 
obiectivului canalizare  oraş Berbeşti 
Sumă necesară: 1.000.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Este un oraş nou, înfiinţat în anul 
2004, are un număr de 8000 
locuitori  din care 5000 locuiesc la 
blocuri. Este nevoie pe o distanţă 
de 10-15 km.Realizarea 
obiectivului este esenţial pentru 
creşterea confortului locuitorilor. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 

2057. Anexa 3/15/29 
Fişa pg. 17,  
Cod obiectiv 18 

Suplimentarea cu 1.656 mii lei 
pentru Reţeaua de canalizare cu 
staţie de epurare com Girov, jud. 
Neamţ 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Obiectivul de investiţie a fost 
aprobat prin HG nr. 7/2006. suma 
aprobată: 5.400 mii lei; suma 
primită: 3.746 mii lei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
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faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2058. Anexa 3/15/29 
Fişa pg. 17,  
Cod obiectiv 18 

Suplimetarea cu 1.608 mii lei pentru 
alimentarea cu apă potabilă sat 
Osloveni, com. Bodeşti, jud. Neamţ 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Obiectivul de investiţie a fost 
aprobat prin HG nr. 1256/2005 şi 
HG nr. 577/1997. Suma aprobată: 
1.996 mii lei; suma primită: 389 
mii lei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
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- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2059. Anexa 3 / 15  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Alocarea sumei de 721.000 lei pentru 
modernizare DC 19A din comuna 
Bumbesti-Pitic, judetul Gorj 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Drumurile sunt într-o stare avansată 
de degradare. În vederea asigurării 
posibilităţilor de deplasare a 
locuitorilor este nevoie de 
pietruirea, reabilitarea şi 
modernizarea drumurilor locale.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  

2060. Suma se introduce la Anexa 3/15 de 
la Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, capitolul 7006 

Blocuri ANL , 64 de apartamente – 
Studiu de Fezabilitate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Este necesar ca in Judetul Vrancea, 
Orasul Panciu sa se realizeze 
blocurile ANL, tinand cont de 
multiplele cereri pentru locuinte, 
facute de catre tinerii din localitate. 
Consideram acest punct ca fiind 
unul extreme de important in 
dezvoltarea localitatii si in 
sprijinirea tinerilor din Panciu! 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-economice 
ale acestora au fost aprobate 
potrivit prevederilor alin. (1) al 
art. 43 al Legii nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclus obiectivul de investiţii 
„Program construcţii locuinţe 
pentru tineri destinate închirierii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 
 

2061. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 200000 lei necesară 
pentru reabilitare DC 72. 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreuneză desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2062. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 

Drumurile sunt într-o stare avansată 
de degradare. În vederea asigurării 
posibilităţilor de deplasare a 
locuitorilor este nevoie de 
pietruirea, reabilitarea şi 
modernizarea drumurilor locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 340 -

asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 150000 lei necesară 
pentru modernizare DC Feldioara. 
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2063. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, Se propune suplimentarea bugetului Drumurile sunt într-o stare avansată Se propune respingerea 
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Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 150000 lei necesară 
pentru modernizare DC 9 . 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

de degradare. În vederea asigurării 
posibilităţilor de deplasare a 
locuitorilor este nevoie de 
pietruirea, reabilitarea şi 
modernizarea drumurilor locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2064. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 950000 lei necesară 
pentru modernizare DC 18. 
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Drumurile sunt într-o stare avansată 
de degradare. În vederea asigurării 
posibilităţilor de deplasare a 
locuitorilor este nevoie de 
pietruirea, reabilitarea şi 
modernizarea drumurilor locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2065. Anexa 3/15/2 Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă  a 
satelor. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 2 000 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, in 
comuna Tanasoaia  judeţul Vrancea. 
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni sau puţuri – nu 
mai corespund necesităţilor sau 
cerinţelor actuale, pentru 
modernizarea satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2066. Anexa 3/15/2 Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă  a 
satelor. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 2 000 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, 
Feldioara, in comuna Tanasoaia  
judeţul Vrancea. 
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni sau puţuri – nu 
mai corespund necesităţilor sau 
cerinţelor actuale, pentru 
modernizarea satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
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Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2067. Anexa 3/15/2 Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 03, Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local, cu suma de 19.720 mii lei 
necesară pentru lucrări de întreţinere a 
următoarelor drumuri comunale, 
localitatea Bogheşti, judeţul Vrancea:   

1. DJ 241 F – Jugani – 5 km – 
suma de 4.600 mii lei 

2. DJ 241 F - Chiţcani – 5 km – 
suma de 4.200 mii lei 

3. DJ 241 F – Bogheşti, biserică – 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreuneză desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
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1 km – suma de 1.000 mii lei 
4. DJ 241 F - Bogheştii de Sus – 2 

km – suma de 2.000 mii lei 
5. DJ 241 F – Bicheşti – 4 km – 

suma de 3.220 mii lei 
6. DJ 241 F – Prisecani, biserică – 

2 km – suma de 1.900 mii lei 
7. DJ 241 F – Tăbuceşti – 1, 5 km 

– suma de 1.600.000 
8. DJ – 241 F – Plăcinţeni – 1, 5 

km – suma de 1.200 mii lei 
 

Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2068. Anexa 3/15/02 Cap. 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 01, Alin. 01,  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  3.794 mii lei necesară 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării, reducerea 
poluării solului, a apelor subterane 
şi a apelor de suprafaţă receptoare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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pentru înfiinţarea reţelei publice de 
alimentare cu apă şi canalizare 
pentru satele comunei Bogheşti, 
judeţul Vrancea: 

1. aducţiune apă cu canalizare 
pentru Bogheşti, Bogheştii de 
Sus, Jugani 

2. aducţiune apă cu canalizare 
pentru Bicheşti, Prisecani, 
Tăbuceşti, Pleşeşti  

 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
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2069. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Stroieşti. Comuna Stroieşti are o 
populaţie de peste 5000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Este necesară construirea unei săli 
de sport pentru ca tinerii din 
comună sa desfaşoare activitaţi 
sportive in condiţii de optimă 
siguranţă. 
 
Sursa  de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
 

2070. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Tomşani. Comuna Tomşani are o 
populaţie de peste 4000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
 
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Este necesară construirea unei săli 
de sport pentru ca tinerii din 
comună sa desfaşoare activitaţi 
sportive in condiţii de optimă 
siguranţă. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
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exerciţiului bugetar. 

 
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
 

2071. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Cernişoara. Comuna Cernişoara are o 
populaţie de peste 5000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Este necesară construirea unei săli 
de sport pentru ca tinerii din 
comună sa desfaşoare activitaţi 
sportive in condiţii de optimă 
siguranţă. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
. 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

 
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
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publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
 

2072. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Slătioara. Comuna Slătioara are o 
populaţie de peste 5000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Este necesară construirea unei săli 
de sport pentru ca tinerii din 
comună sa desfaşoare activitaţi 
sportive in condiţii de optimă 
siguranţă. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
. 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

 
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
 

2073. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Sală de sport - Şcoala Generală În această comună sunt trei şcoli  Se propune respingerea 
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Turismului 
Anexa 3/15 

Mateeşti. Comuna Mateeşti are o 
populaţie de peste 5000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

generale cu clasele I- VIII  unde 
învaţă  peste  650 elevi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
. 

amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
 

2074. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Liceul  Economic din 
municipiul Rm. Vâlcea.  
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
 
 
 
 
 

Sumele sunt necesare pentru 
realizarea obiectivului sală de sport, 
pentru ca elevii şcolilor din 
municipiul Vîlcea să poată efectua 
orele de educaţie fizică şi sport pe 
toată durata anului. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Guvernului. 
. 

principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

 
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
 

2075. 

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Liceul Lădeşti. Comuna 
Lădeşti are o populaţie de peste 4000 
locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Sumele sunt necesare pentru 
realizarea obiectivului sală de sport, 
pentru ca elevii şcolilor din comună 
să poată efectua orele de educaţie 
fizică şi sport pe toată durata 
anului. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
. 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
 
- Finantarea acestor obiective se 
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asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
 

2076. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Liceul  Bălceşti  
Oraşul Bălceşti are o populaţie de 
peste 8000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Sumele sunt necesare pentru 
realizarea obiectivului sală de sport, 
pentru ca elevii şcolilor din comună 
să poată efectua orele de educaţie 
fizică şi sport pe toată durata 
anului. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
. 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
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2077. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Prundeni. Comuna Prundeni are o 
populaţie de peste 5000 locuitori.  
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

În această comună sunt trei şcoli 
generale cu clasele I- VIII  unde 
învaţă  peste 600 elevi 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
 
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
 

2078. 

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Şcoala cu clasele I-
VIII Voineasa. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Sumele sunt necesare pentru 
realizarea obiectivului sală de sport, 
pentru ca elevii şcolilor din comună 
să poată efectua orele de educaţie 
fizică şi sport pe toată durata 
anului. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
 
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
 

2079. 

Anexa nr. 3-15 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Sală de sport - Şcoala cu clasele I-
VIII P.Măglaşi. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Sumele sunt necesare pentru 
realizarea obiectivului sală de sport, 
pentru ca elevii şcolilor din comună 
să poată efectua orele de educaţie 
fizică şi sport pe toată durata 
anului. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
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- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
 

2080. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Sală de sport - Şcoala cu clasele I-
VIII Amărăşti. Sumă necesară: 
2.000.000 lei 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Sumele sunt necesare pentru 
realizarea obiectivului sală de sport, 
pentru ca elevii şcolilor din comună 
să poată efectua orele de educaţie 
fizică şi sport pe toată durata 
anului. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
. 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

 
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
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ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
 

2081. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Reabilitare DJ 46A Bîrseşti – 
Bărbăteşti 
Sumă necesară: 1.000.000 lei  
 
 
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Drumurile sunt într-o stare avansată 
de degradare. În vederea asigurării 
posibilităţilor de deplasare a 
locuitorilor este nevoie reabilitarea 
drumului DJ 46 A,Bîrseşti-
Bărbăteşti. 
 
Sursa  de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 ,  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2082. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Extindere alimentare cu apă Costeşti- 
Bistriţa. 
Sumă necesară: 1.000.000 lei 
 
 
 
 
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Suma solicitată este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi 
pentru asigurarea unui trai decent. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
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Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

 
2083. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Implementarea unui sistem de 
alimentare cu apă pentru localităţile 
Vaideeni – Horezu – Măldăreşti pe 
HG 577 
Sumă necesară: 3.000.000 lei 
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni sau puţuri – nu 
mai corespund necesităţilor sau 
cerinţelor actuale, pentru 
modernizarea satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii. 
 
Sursa  de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

 
2084. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Reabilitarea Drumului Comunal 
Goruneşti , Slătioara 
Sumă necesară: 300.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 Starea precară a drumurilor 
comunal Goruneşti îngreuneză  
circulaţia automobilelor,aspect care 
pune in pericol siguranţa circulaţiei. 
 
 
 
 Sursa  de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2085. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Construire bază sportivă 
multifuncţională TIP 2, comuna 
Buneşti 
Sumă necesară: 800.000 lei 
 
 
 
 

 Corpul omenesc este construit 
pentru miscare, ca atare trebuie să 
sprijinim activităţile sportive prin 
construcţii de profil. 
 
 
Sursa  de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Infrastructurii. obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

2086. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Reabilitarea drumurilor locale prin 
executare la rigole şi turnarea stratului 
de uzură , comuna Buneşti; 
Sumă necesară: 800.000 lei 
 
 
 
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Starea precară a drumurilor locale 
îngreuneză desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 

. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
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a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 
 
 

2087. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Construire bază sportivă 
multifuncţională - comuna Frânceşti 
Sumă necesară: 350.000 lei 
 
 
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Sumele sunt necesare pentru 
realizarea obiectivului bază de 
sport, pentru ca tinerii din comună 
să poată desfăşura activităţile 
sportive in condiţii optime de 
siguranţă pe toată durata anului. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
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nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

2088. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Construire bază sportivă 
multifuncţională - comuna Prundeni 
Sumă necesară: 350.000 lei 
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Corpul omenesc este construit 
pentru miscare, ca atare trebuie să 
sprijinim activităţile sportive prin 
construcţii de profil. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
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- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

2089. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 

Amenajare  bază sportivă -comuna 
Stroeşti 
Sumă necesară: 350.000 lei 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Corpul omenesc este construit 
pentru miscare, ca atare trebuie să 
sprijinim activităţile sportive prin 
construcţii de profil. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

  
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

2090. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Alocarea de fonduri pentru realizarea 
obiectivului canalizare  oraş Berbeşti 

Este un oraş nou, înfiinţat în anul 
2004, are un număr de 8000 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Anexa 3/15 Sumă necesară: 1.000.000 lei 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

locuitori  din care 5000 locuiesc la 
blocuri. Este necesară realizarea 
obiectivului pentru a asigura 
condiţii civilizate de trai pentru 
locuitorii oraşului Berbeşti. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 

Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
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aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2091. Anexa nr.3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, anexa 3/15 cu suma de : 
122.110.435 lei 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 
 - reabilitarea şi punerea in 
funcţiune a tronsonului de cale 
ferată ingustă pe ruta Abrud – 
Turda a trenului cu aburi 
 -valoare – 20.000.000 lei 
 
 - continuarea lucrărilor la 
Stadionul Municipal Cluj Napoca 
 -valoare – 34.000.000 lei 
 
 - Finalizare bloc O 1 str. Piaţa 
Romana Nr 15 Municipiu Turda 
Jud Cluj 
 -valoare – 1.500.000 lei 
  
 -introducere apă şi canalizare com. 
Aiton, jud. Cluj 
 - valoare – 100.000 lei 
 
 -canalizare şi modernizare străzi 
com. Căianu, jud Cluj 
 - valoare – 2.103.850 lei 
 
 -clădire centru multifuncţinal 
pentru rromi Valea Năoiului, com. 
Cămăraşu, jud. Cluj 
 - valoare – 150.000 lei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
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 -extindere reţea alimentare cu apă 
sat Cămăraşu, com. Cămăraşu, jud. 
Cluj 
 - valoare – 100.000 lei 
 
 -alimentare cu apă sat Năoiu, com. 
Cămăraşu, jud. Cluj 
 - valoare – 450.000 lei 
 
 -alimentare cu apă sat Sîmboleni, 
com. Cămăraşu, jud. Cluj 
 - valoare – 750.000 lei 
 
 -construcţie Sala de sport sat 
Cămăraşu, com. Cămăraşu, jud. 
Cluj 
 - valoare – 2.600.000 lei 
 
 -alimentare cu apă localitatea 
Căşeiu, com. Căşeiu, jud. Cluj 
 - valoare – 600.000 lei 
 
 -canalizare localitatea Urişor, com. 
Căşeiu, jud. Cluj 
 - valoare – 800.000 lei 
 
 -construire sală de sport în sat 
Mintiu Gherlii, com. Mintiu 
Gherlii, jud. Cluj 
 - valoare – 2.800.000 lei 
 
 -alimentarea cu apă potabilă a 
localităţilor Chinteni, Deuşu, 
Vechea, Măcicaşu şi Sânmartin, 

sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza 
Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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com. Chinteni, jud. Cluj 
 - valoare – 2.200.000 lei 
 
 -canalizarea apelor uzate menajere 
în localităţile Chinteni, Deuşu, 
Vechea, Măcicaşu şi Sănmartin, 
com. Chinteni, jud. Cluj 
 - valoare-13.000.000 lei  
 
 -sală de sport multifuncţională în 
curtea şcolii cu clasele I-VIII 
Chinetni, com. Chinteni, jud. Cluj 
 - valoare – 2.400.000 lei 
 
 -canalizare în localitatea Ciucea, 
com. Ciucea, jud. Cluj 
 - valoare – 510.815 lei 
 
 -reabilitare iluminat public, com. 
Ciucea, jud. Cluj 
 - valoare – 500.000 lei 
 
 -amenajare sediu primărie com. 
Ciucea, jud. Cluj 
 - valoare – 1.200.000 lei 
 
 -reabilitare şi modernizare 
infrastructură rutieră, înfiinţare 
Centru Social de Informare şi 
Consiliere, Festivalul Fiii Satului 
com. Ciucea, jud Cluj 
 - valoare – 2.145.927 lei 
 
 

realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
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 -repraţii şi dotări sediul actual 
Primărie com. Ciucea, jud. Cluj 
 - valoare – 70.000 lei 
 
 -alimentarea cu apă şi canalizare 
Cătina- Valea Caldă, com. Cătina, 
jud. Cluj 
 - valoare – 9.033.965 lei 
 
 -sală de sport Cătina, com. Cătina, 
jud. Cluj 
 - valoare – 100.000 lei 
 
 -îmbunătăţirea infrastructurii 
comunei Corneşti prin alimentarea 
cu apă a localităţilor Bârlea şi 
Tioltiur, reţea de canalizare şi staţie 
de epurare în localităţile Lujerdiu, 
Bărlea, Tioltiur şi modernizare 
drum comunal Dc 159, com. 
Corneşti, jud. Cluj 
 - valoare – 9.327.450 lei 
 
 -dezvoltarea infrastructurii sportive 
a comunei Corneşti prin construirea 
unui stadion comunal, com. 
Corneşti, jud.Cluj  
 - valoare – 474.417 lei 
 
 -modernizarea unui centru de 
informare şi promovare turistică în 
localitatea Lujerdiu, com. Corneşti, 
jud. Cluj 
 - valoare – 161.471 lei 

ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
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 -extindere reţea de apă potabilă 
com. Dăbâca, jud. Cluj 
 - valoare – 200.000 lei 
 
 -încurajarea activităţii turistice: 
dezvoltarea sistemelor de informare 
şi promovare turistică a comunei 
Dăbâca, jud. Cluj 
 - valoare – 841.540 lei 
 
 -extindere reţea apă potabilă în 
localitatea Pâglişa com. Dăbâca, 
jud. Cluj 
 - valoare – 800.000 lei 
 
 -alimentare cu apă şi canalizare în 
localitatea Cubleşul –Someşan, 
modernizare Dc 155, modernizare 
Cămin Cultural şi înfiinţare Centru 
After School în satul Sărata, com. 
Panticeu, jud. Cluj 
 - valoare - 2.236.000 lei 
 
 -canalizarea localităţilor comunei 
Tritenii de Jos, jud. Cluj 
 - valoare – 3.200.000 lei 
 
 -alimentarea cu apa com. Tritenii 
de Jos, jud. Cluj 
 - valoare – 500.000 lei 
 
 -canalizare ape reziduale menajere, 
modernizare străzi, com. Viişoara, 
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jud. Cluj 
 - valoare – 1.805.000 lei 
 
 -alimentare cu apă sat Urca, com. 
Viişoara, jud. Cluj 
 - valoare – 450.000 lei 
 
 -racorduri canalizare, com. 
Viişoara, jud. Cluj 
 - valoare – 3.500.000 lei 
 
 -alimentare cu energie electricăîn 
localităţile Viişoara şi Urca, com. 
Viişoara, jud. Cluj 
 - valoare – 1.500.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
. 

2092. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 250 
mii lei pentru drum între localităţile 
Tei-Barbosu din comuna Siretel, jud. 
Iaşi. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Realizarea drumului intre 
localitaţile Tei-Barbosul din 
comuna Siretel este necesară pentru 
a asigura deplasarea optimă a 
locuitorilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat 
- Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
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exerciţiului bugetar 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2093. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 250 
mii lei pentru drum între localităţile 
Tei-Barbosu din comuna Siretel, jud. 
Iaşi. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 374 -

PC  - Camera Deputaţilor. Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2094. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 

Se propune alocarea sumei de 
120.000 mii lei pentru asfaltare drum 
judeţean Bădeni – Sticlărie din 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
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 comuna Scobinţi, jud. Iaşi. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

pericol siguranţa circulaţiei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
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2095. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 11.127 
mii lei pentru modernizare drum 
Tabăra-Bivolari-Soloneţ din comuna 
Bivolari, jud. Iaşi. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 
 

2096. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 6.200 
mii lei pentru împietruire drum 
comunal Rădeni-Roşcani din comuna 
Roşcani, judeţul Iaşi. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2097. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
200.000 mii lei pentru împietruire 
drum Adrieşeni Glăvăneşti-Buhăieni 
din comuna Andrieşeni, judeţul Iaşi. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
. 
 

 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
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si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2098. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 1000 
mii lei pentru împietruitre drum 
sătesc în comuna Fîntînele, judeţul 
Iaşi. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale şi creşterea 
gradului de civilizaţie in acest 
spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2099. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
2.550 mii lei pentru reabilitarea 
sistemului de apă, canalizare şi 
pentru dezvoltarea serviciilor de 
salubritate pentru străzile Popoveni, 
Drumul Apelor şi Romaneşti, din 
Municipiul Craiova, judeţul Dolj. 

Aceste străzi sunt situate în zona 
periferică a oraşului Craiova, 
nefiind reabilitate niciodată. Aceste 
străzi necesită racordarea la 
sistemul de apă şi canalizare 
precum şi dezvoltarea serviciului de 
salubritate. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
. 

principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2100. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
6.800 mii lei pentru străzile 

Sistemul rutier este insuficient 
dezvoltat pentru intensitatea 
traficului care le tranzitează. Astfel, 
sunt necesare lucrări de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
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orăşeneşti Popoveni, Drumul Apelor 
şi Romaneşti din municipiul Craiova, 
judeţul Dolj. 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

modernizare a infrastructurii 
rutiere, facilitând în primul rând 
accesul cetăţenilor în aceste zone. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 
 

2101. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
4.000.000 lei pentru reabilitare 
cămin cultural, comuna Gălăneşti 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Zonă cu o moştenire culturală 
puternică, dar în care locuitorii 
comunei nu beneficiază de un 
spatiu adecvat activităților de acest 
gen dar nici de un de un spaţiu 
adecvat pentru intrunire si 
recreere.Căminul cultural din 
comună fiind intr-o stare avansată 
de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din mediul 
rural şi mic urban, se face în baza 
selecţiei proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei publice 
locale, de către Comisia 
constituită la nivelul Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
 

2102. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Se propune alocarea sumei de 
4.000.000 lei pentru reabilitare 

Obiectiv esenţial pentru dezvoltarea 
oraşului Bălan şi creşterea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat 
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Anexa 3/15 
 

blocuri zone miniere, oraşul Bălan 
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

confortului locuitorilor. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei prezidenţiale. 
 

Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Administraţiei 
prezidenţiale au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de locuinte 
in condominii. In anul 2010, 
pentru finantarea acestui program 
este propusa suma de 150,0 
milioane lei. Suma este prevăzută 
în poziţia globală şi se detaliază 
pe obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

2103. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
2.500.000 lei pentru extindere 
canalizare, comuna Subcetate 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizeaza 
extinderea sistemului de canalizare 
in comuna Subcetate.  
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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rezervă la dispoziţia Guvernului. principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2104. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
1.500.919 lei pentru locuinţe 
necesitate 35 apartamente, 
municipiul Topliţa 

Asigurarea fondului de locuinţe 
necesar in special persoanelor 
defavorizate care nu–şi pot achiziţiona 
un imobil,mai ales acum in perioadă 
de criză. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat 
Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei prezidenţiale. 
 
 

fondurile alocate Administraţiei 
prezidenţiale au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-economice 
ale acestora au fost aprobate 
potrivit prevederilor alin. (1) al 
art. 43 al Legii nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclus obiectivul de investiţii 
„Program construcţii locuinţe 
pentru tineri destinate închirierii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
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2105. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
2.325.000 lei pentru modernizare 
staţie epurare, municipiul Topliţa  
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Realizarea acestui proiect este 
necesara pentru a putea asigura 
locuitorilor comunei Topliţa 
condiţii de viaţa civilizata. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei prezidenţiale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat 
Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Administraţiei 
prezidenţiale au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu 
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
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ordonatorul principal de credite 
 

2106. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
850.000 lei pentru construire locuinţe 
sociale 
 
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Asigurarea fondului de locuinţe 
necesar in special persoanelor 
defavorizate care nu–şi pot achiziţiona 
un imobil,mai ales acum in perioadă 
de criză. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei prezidenţiale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat 
Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Administraţiei 
prezidenţiale au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu 
Finantarea construirii de locuinte 
sociale se realizeaza in baza Legii 
locuintei nr.114/1996,cu 
modificarile si completarile 
ulterioare 
- Construirea de locuinte sociale 
se finanteaza din bugetele locale 
in limitele prevederilor bugetare 
aprobate anual. Statul sprijina 
constructia de locuinte sociale 
prin transferuri de la bugetul de 
stat, stabilita anual cu acesta 
destinatie in bugetul MDRT 
 

2107. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
1.460.000 lei pentru pietruire  
Sărămaş – Barcani, comuna Barcani, 
judeţul Covasna. 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei,astfel încît 
locuitorii comunei Barcani sa 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Guvernului. 
. 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2108. MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune alocarea sumei de Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii Se propune respingerea 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

255.000 lei pentru extinderea 
alimentare cu apă în satul Barcani, 
comuna Barcani, judeţul Covasna 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

comunităţii locale. 
 
. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
. 

amendamentului întrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2109. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
800.000 lei pentru asfaltare DC 33A, 
comuna Vîlcele, judeţul Covasna 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei prezidenţiale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat 
Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Administraţiei 
prezidenţiale au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2110. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
550.000 lei pentru alimentare cu apă 
sat Hăghig, comuna Hăghig, judeţul 
Covasna. 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni sau puţuri – nu 
mai corespund necesităţilor sau 
cerinţelor actuale, pentru 
modernizarea satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei prezidenţiale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat 
Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Administraţiei 
prezidenţiale au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2111. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
550.000 lei pentru construire sală de 
sport comuna Hăghig, judeţul 
Covasna 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Realizarea obiectivului este 
oportună pentru ca tinerii din 
comuna Hăghig să poată să 
desfăşoare activitaţi sportive în 
condiţii optime de siguranţă.. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei prezidenţiale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat 
Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Administraţiei 
prezidenţiale au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de sport 
sunt prevăzute în poziţie globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
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Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
 

2112. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
2.315.935 lei pentru alimenatre cu 
apă a localităţii Dobărlău, judeţul 
Covasna 
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni sau puţuri – nu 
mai corespund necesităţilor sau 
cerinţelor actuale, pentru 
modernizarea satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei prezidenţiale. 

 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucat 
Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Administraţiei 
prezidenţiale au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2113. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
515.792,22 lei pentru modernizare şi 
asfaltare DC 26A, DJ 103 B 
Mănăstirea Marcuş, comuna 
Dobîrlău, judeţul Covasna. 
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale şi creşterea 
gradului de civilizaţie in acest 
spaţiu. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2114. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se propune alocarea sumei de 
1.500.000 lei pentru construire sală 
de sport comuna Dobîrlău, judeţul 
Covasna  
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Realizarea obiectivului este 
oportună pentru ca tinerii din 
comuna Dobîrlău să poată să 
desfăşoare activitaţi sportive în 
condiţii optime de siguranţă. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
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naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de sport 
sunt prevăzute în poziţie globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

2115. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 1.795.252 ron 
necesară modernizării drumului 
comunal DC 38 din comuna 
Gurahonţ, judeţul Arad 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor,aspect care pune in 
pericol siguranţa circulaţiei.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2116. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 1.131.060 ron 
necesară alimentării cu apă a satelor 
Dulcele, Zimbru din comuna 
Gurahonţ, judeţul Arad 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni sau puţuri – nu 
mai corespund necesităţilor sau 
cerinţelor actuale, pentru 
modernizarea satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2117. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Alocarea sumei de 1.400.000 ron 
necesară modernizării drumului 
comunal DC13 din comuna Archiş, 
judeţul Arad 
 

Drumurile sunt într-o stare avansată 
de degradare. În vederea asigurării 
posibilităţilor de deplasare a 
locuitorilor este nevoie de 
modernizarea drumului DC 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

13,comuna Archiş. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
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2118. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se alocă suma de 4.200.000 de lei 
pentru asfaltarea drumurilor din 
comuna Batăr, judeţul Bihor. 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Lucrările de infrastructură rutieră 
au fost mult timp neglijate în 
această comună, nu din cauza lipsei 
de interes a edililor ci din cauza 
lipsei banilor. Demararea unor 
lucrări de modernizare ar fi o 
necesitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat 
Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2119. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se alocă suma de 2.500.000 de lei 
pentru asfaltarea drumului din 
comuna Toboliu, localitatea 
Cheresig, jud. Bihor. 
  
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Fiind o comună înfiinţată de doar 
câţiva ani, investiţiile în 
infrastructură au lipsit. 
 Starea precară a drumurilor 
comunale îngreuneză desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului : 
Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2120. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se alocă suma de 1.600.000 de lei 
pentru asfaltarea drumului din 
comuna Madaras, localitatea 
Marţihaz, jud. Bihor.  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Fiind vorba de un sat aflat la 
marginea ţării a fost uitat de fiecare 
dată când a fost vorba de 
modernizări.Prin asfaltarea şi 
modernizarea drumurilor se asigură 
posibilităţile de deplasare a 
locuitorilor din localtatea Marţihaz. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei prezidenţiale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat 
Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Administraţiei 
prezidenţiale au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2121. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se alocă suma de 1.000.000 de lei 
pentru achitarea lucrărilor de 
asfaltarea drumului din comuna 
Avram Iancu, localitatea Ant, judeţul 
Bihor.  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Lucrarea este aproape de finalizare, 
însă ultimi pasi sunt cel mai greu de 
făcut deoarece constructorul nu 
vrea să mai lucreze fără bani.  
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat 
Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Administraţiei 
prezidenţiale au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2122. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se alocă suma de 1.500.000 de lei  
pentru demararea lucrarilor la două 
blocuri ANL în comuna Cefa, judeţul 
Bihor. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Necesarul de locuinţe pentru tineri 
a devenit o problemă şi în mediul 
rural. Fie că vorbim de fii ai satului, 
fie de profesionişti (dascăli, medici, 
etc) ce vin în mediul rural lipsa 
unei locuinţe reprezintă o problemă 
majoră.   
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei prezidenţiale. 
 
 
. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat 
Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Administraţiei 
prezidenţiale au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
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documentaţiile tehnico-economice 
ale acestora au fost aprobate 
potrivit prevederilor alin. (1) al 
art. 43 al Legii nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclus obiectivul de investiţii 
„Program construcţii locuinţe 
pentru tineri destinate închirierii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2123. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se alocă suma de 45.000.000 de lei  
pentru extinderea reţelei de 
canalizare în localitatăţile Cefa şi 
Inand, comuna Cefa, judeţul Bihor.  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Reţeaua de canalizare în mediul 
rural este o problemă ce se 
agravează în permanenţă. Edilii 
locali au făcut eforturi pentru a 
realiza reţele de apă curentă, în 
momentul de faţă ajungându-se în 
situaţia să nu aibă unde să 
deverseze apele uzate  
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucat 
Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu 
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
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de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2124. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15 
 

Se alocă suma de 500.000 de lei 
pentru reabilitarea căilor pietonale 
(trotuare)  din localitatea Cefa, 
comuna Cefa, judeţul Bihor. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Pentru că de ani de zile nu s-au 
realizat lucrări de amenajare a 
căilor pietonale din localitate, şi 
pentru că nu toţi cetăţeni au 
posibilitatea financiar de a amenaja 
în faţa casei trotuarul, circulaţia 
cetăţenilor se desfăşoară cu 
greutate, uneori aceştia uzând de 
partea carosabilă pentru a se 
deplasa. Pentru siguranţa lor dar şi 
pentru normalizarea situaţiei, se 
impune o astfel de investiţie. 
 
 Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu 
Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
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Infrastructurii. 
 

215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 

2125. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15, capitolul 5101, titlul 
20, articolul 01, alineatul 04 - 
Apă, canal şi salubritate 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
2.550 mii lei pentru reabilitarea 
sistemului de apă, canalizare şi 
pentru dezvoltarea serviciilor de 
salubritate pentru străzile: Popoveni, 
Drumul Apelor şi Romaneşti, din 
municipiul Craiova, judeţul Dolj 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Aceste străzi sunt situate în zona 
periferică a oraşului Craiova, 
nefiind reabilitate  niciodată. 
Aceste străzi necesită racordarea la 
sistemul de apă şi canalizare 
precum şi dezvoltarea serviciului de 
salubritate. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
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Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2126. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15, capitolul 5001, titlul 
51, articolul 02, alineatul 03- 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
6.800 mii lei pentru străzile 
orăsăneşti Popoveni, Drumul Apelor 
si Romaneşti, din municipiul 
Craiova, judeţul Dolj 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Sistemul rutier existent este 
insuficient dezvoltat pentru 
intensitatea traficului care le 
tranzitează. Astfel, sunt necesare 
lucrări de modernizare a 
infrastructurii rutiere, facilitând în 
primul rând accesul cetăţenilor în 
aceste zone. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2127. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Reabilitare prin izolare termică a 
blocului de locuinţe socială „Casa 
Specialistului”, comuna Glodeanu 
Sărat, Judeţ Buzău = 150.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Reabilitarea prin izolare termică a 
blocului de locuinţe socială din 
comuna Glodeanu reprezintă 
obiectivul esenţial pentru 
dezvoltarea comunei si creşterea 
confortului locuitorilor. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Finantarea construirii de locuinte 
sociale se realizeaza in baza Legii 
locuintei nr.114/1996,cu 
modificarile si completarile 
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ulterioare 
- Construirea de locuinte sociale 
se finanteaza din bugetele locale 
in limitele prevederilor bugetare 
aprobate anual. Statul sprijina 
constructia de locuinte sociale 
prin transferuri de la bugetul de 
stat, stabilita anual cu acesta 
destinatie in bugetul MDRT 

2128. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Lucrări de construire – obiectiv de 
investiţii baze sportive Satele Ileana 
şi Căldăruşanca, Comuna Glodeanu 
Sărat, Judeţ Buzău = 200.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Este necesară construirea unei baze 
sportive pentru ca tinerii din 
comuna Glodeanu  să desfăşoare 
activitaţi sportive in condiţii de 
optimă siguranţă. 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
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- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

2129. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Alimentare cu apă sat Lipia, Comuna 
Merei, Judeţ Buzău = 2.814.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni sau puţuri – nu 
mai corespund necesităţilor sau 
cerinţelor actuale, pentru 
modernizarea satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii. 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

 
Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2130. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Alimentare cu apă sat Izvoru Dulce, 
Comuna Merei, Judeţ Buzău = 
3.819.650 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni sau puţuri – nu 
mai corespund necesităţilor sau 
cerinţelor actuale, pentru 
modernizarea satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii. 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

 
Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
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a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2131. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Canalizare şi staţie epuraţie Sat 
Sărata Monteoru, Comuna Merei, 
Judeţ Buzău = 12.755.590 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

. Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
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- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2132. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Lucrări de construire – obiectiv de 
investiţii Sală de Sport, Sat Lipia, 
Comuna Merei, Judeţ Buzău = 
750.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 

Este necesară construirea unei săli 
de sport pentru ca tinerii din 
comună sa desfaşoare activitaţi 
sportive in condiţii de optimă 
siguranţă. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 

. Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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Guvernului. 
 

principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

2133. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Reabilitare şi extindere Sală Sport în 
Campus Şcolar, oraş Pogoanele, 
Judeţ Buzău = 833.629 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate . 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

. Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Apărării Naţionale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
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- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

2134. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Reabilitarea şi consolidarea Şcolii 
clasele I – VIII, Sat Glodeanu Sărat, 
Judeţ Buzău (POR – Axa prioritară 
3, 3.4 – proiect aflat la MDRT) = 
5.279.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate .Elevii trebuie 
să-şi desfăşoare activităţile şcolare 
in condiţii de maximă sigurantă. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

. Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Apărării Naţionale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu 
- Finantarea construirii de locuinte 
sociale se realizeaza in baza Legii 
locuintei nr.114/1996,cu 
modificarile si completarile 
ulterioare 
- Construirea de locuinte sociale 
se finanteaza din bugetele locale 
in limitele prevederilor bugetare 
aprobate anual. Statul sprijina 
constructia de locuinte sociale 
prin transferuri de la bugetul de 
stat, stabilita anual cu acesta 
destinatie in bugetul MDRT 

2135. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Extinderea reţelei de alimentare cu 
apă şi înfiinţare reţea de canalizare; 
reabilitare cămin cultural Sat 
Căldăruşanca; înfiinţare centru socio 
– educaţional sat Ileana; modernizare 
drum comunal DC 35 prin 
implementare proiect M322-FEADR, 
comuna Glodeanu Sărat, Judeţ Buzău 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

. Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Apărării Naţionale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu 
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= 11.340.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 

- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2136. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Extindere sistem alimentare cu apă 
sat Ograzile – comuna Merei, Judeţ 
Buzău = 774.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

. Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Apărării Naţionale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu 
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- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2137. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Alimentare cu apă a comunei Amaru, 
Judeţ Buzău = 8.600.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

. Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Apărării Naţionale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
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sa în domeniu 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2138. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Extinderea reţelei de alimentare cu 
apă, comuna Padina, Judeţ Buzău = 
4.000.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 

Lucrări de continuare a reabilitării, 
finalizare a obiectivelor de investiţii 
şi implementare a proiectelor 
integrate . 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

. Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Apărării Naţionale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
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Ministerului Apărării Naţionale. atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2139. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Lucrări de construire – obiectiv de 
investiţii Sală de Sport a Şcolii nr.1, 
comuna Padina, Judeţ Buzău = 
300.000 lei 
 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate.Obiectivul 
fiind esenţial pentru dezvoltarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 

comunei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de sport 
sunt prevăzute în poziţie globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
 

2140. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr.3/15 Capitol 70.01. 
Grupa cheltuieli de capital si 
titlul VII alte transferuri 

Lucrări de construire – obiectiv de 
investiţii – terenuri de sport aferente 
celor 2 (doua)  şcoli, comuna Padina, 
Judeţ Buzău = 180.000 lei 
 

- Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a obiectivelor 
de investiţii şi implementare a 
proiectelor integrate.Obiectivul 
fiind esenţial pentru dezvoltarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 

comunei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de sport 
sunt prevăzute în poziţie globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
 

2141. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 
20- Subprogramul privind 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
300 mii lei, pentru construcţia 
sistemului de alimentare cu apă în 

În prezent localitatea nu dispune de 
sistem de apă şi canal, precum nici 
de staţie de epurare a apei. Suma 
solicitată reprezintă co-finanţarea 
locală a proiectului.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
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alimentarea cu apă a satelor localitatea Piatra, jud. Teleorman. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
. 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
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2142. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 
20- Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
600 mii lei, pentru construcţia 
sistemului de alimentare cu apa in 
localitatea Traian Teleorman. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 

În prezent localitatea nu dispune de 
sistem de apă şi canal, şi nici de 
staţie de epurare a apei.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2143. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 
04- Programul pentru construcţii 
de locuinţe şi săli de sport. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
250 mii lei pentru construcţia unei 
baze sportive în localitatea 
Frumoasa, jud. Teleorman. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 

Desfasurarea competitiilor sportive 
ale echipelor din lcalitatea 
Frumoasa şi activităţile sportive 
organizate ale locuitorilor comunei, 
impun realizarea unei baze 
sportive, pentru care este necesară 
finanţarea de la bugetul de stat, 
întrucât resursele consiliului local 
sunt insuficiente. 

 
 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
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2144. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 
04- Programul pentru construcţii 
de locuinţe şi săli de sport. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
200 mii lei pentru construcţia unei 
baze sportive în localitatea 
Furculeşti, jud. Teleorman. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 

Desfasurarea competitiilor sportive 
ale echipelor din lcalitatea 
Furculeşti şi activităţile sportive 
organizate ale locuitorilor comunei, 
impun realizarea unei baze 
sportive, pentru care este necesară 
finanţarea de la bugetul de stat, 
întrucât resursele consiliului local 
sunt insuficiente. 

 
 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

2145. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
titlul 55, articolul 01, alineatul 13 
- Programe de dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
41,7 mii lei lei pentru amenajarea 
unui parc în  localitatea Traian, jud. 
Teleorman. 

In prezent in localitate nu exista un 
parc.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 

 au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

2146. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
titlul 55, articolul 01, alineatul 13 
- Programe de dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
30 mii lei lei pentru amenajarea unui 
parc în  localitatea Frumoasa, jud. 
Teleorman. 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 

In prezent in localitate nu exista un 
parc.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
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- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

2147. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
titlul 55, articolul 01, alineatul 13 
- Programe de dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
50 mii lei lei pentru amenajarea unui 
parc în  localitatea Fîntînele, jud. 
Teleorman. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 

In prezent in localitate nu exista un 
parc. Este necesară amenajarea 
unui spatiu in care locuitorii sa se 
poată recreea. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

2148. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 01, alineatul 32 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
5.569,5 mii lei pentru reabilitarea 
termică a blocurilor de locuinţe în 
oraşul Zimnicea, jud. Teleorman: Bl. 
15 A, Bl. 15 D, Bl. 16 A şi Bl. 29 A 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 

Reducerea consumului de energie. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
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PC  - Camera Deputaţilor . domeniu 
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de locuinte 
in condominii. In anul 2010, 
pentru finantarea acestui program 
este propusa suma de 150,0 
milioane lei. Suma este prevăzută 
în poziţia globală şi se detaliază 
pe obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

2149. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 
03- Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
4.855,8 mii lei pentru străzile 
orăşeneşti Mihail Kogălniceanu, 
Zorilor, Împăratul Traian, Sfinţii 
Împăraţi şi Cuza Vodă pe o lungime 
totală de 1776,79 ml, oraşul 
Zimnicea, jud. Teleorman 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor.  

Sistemul rutier existent este 
incompatibil cu structura şi 
intensitatea traficului care le 
tranzitează. Astfel, sunt necesare 
lucrări de modernizare a 
infrastructurii rutiere.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu 
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
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2150. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa 3/15/02, capitolul 5001, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 
03- Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
300 mii lei lei pentru amenajarea 
trotuarelor din localitatea Piatra, jud. 
Teleorman. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 
 

Trotarul existent se va reamenaja 
prin montarea de pavele pe 
aproximativ 650 metrii liniari.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu 
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale 

2151. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Reabilitare DJ 46A Bîrseşti – 
Bărbăteşti 
 
Sumă necesară: 1.000.000 lei  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 
Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei. 

 
 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
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- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT 

2152. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Extindere alimentare cu apă Costeşti- 
Bistriţa. 
Sumă necesară: 1.000.000 lei  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 
Obiectiv esenţial pentru dezvoltarea 
comunei şi creşterea confortului 
locuitorilor. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei prezidenţiale . 
  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Administraţiei 
prezidenţiale au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

2153. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Implementarea unui sistem de 
alimentare cu apă pentru localităţile 
Vaideeni – Horezu – Măldăreşti pe 
HG 577 
Sumă necesară: 3.000.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni sau puţuri – nu 
mai corespund necesităţilor sau 
cerinţelor actuale, pentru 
modernizarea satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei prezidenţiale . 
  
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Administraţiei 
prezidenţiale au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 434 -

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2154. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Reabilitarea Drumului Comunal 
Goruneşti , Slătioara 
Sumă necesară: 300.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Obiectiv esenţial pentru dezvoltarea 
comunei şi creşterea confortului 
locuitorilor. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Apărării Naţionale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2155. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Reabilitarea drumurilor locale prin 
executare la rigole şi turnarea 
stratului de uzură , comuna Buneşti; 
Sumă necesară: 800.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Obiectiv esenţial pentru dezvoltarea 
comunei şi creşterea confortului 
locuitorilor. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Apărării Naţionale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu 
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
 

2156. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Alocarea de fonduri pentru realizarea 
obiectivului canalizare  oraş Berbeşti 

Este un oraş nou, înfiinţat în anul 
2004, are un număr de 8000 

. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Anexa nr. 3/15/02 
 

Sumă necesară: 1.000.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

locuitori  din care 5000 locuiesc la 
blocuri. Realizarea obiectivului 
canalizare este esenţial,astfel incît 
locuitorii oraşului Berbeşti sa poata 
beneficia de condiţii de viaţa 
civilizate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Apărării Naţionale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2157. MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune alocarea sumei de 3.000 Starea precară a drumurilor Se propune respingerea 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

mii lei, reprezentând reabilitarea 
drumurilor comunale şi judeţene din 
Satu Mare, DC 13 – Huta Moişeni, 
localitatea Certeze – Satu Mare – 
3.000 mii lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

comunale şi judeţene îngreuneză 
desfăşurarea activităţilor curente, 
iar în condiţii de ploaie sau zăpadă 
acestea devin impracticabile. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

amendamentului întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Apărării Naţionale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
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2158. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei de 3.000 
mii lei, reprezentând reabilitarea 
drumurilor comunale şi judeţene din 
Satu Mare, DJ Tăşuad Cena – Satu 
Mare – 3.000 mii lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 Starea precară a drumurilor 
comunale şi judeţene îngreuneză 
desfăşurarea activităţilor curente, 
iar în condiţii de ploaie sau zăpadă 
acestea devin impracticabile. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Apărării Naţionale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
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2159. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei de 3.000 
mii lei, reprezentând reabilitarea 
drumurilor comunale şi judeţene din 
Satu Mare, DC 1014 – Odoreu Apa – 
Satu Mare - 3.000 mii lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Starea precară a drumurilor 
comunale şi judeţene îngreuneză 
desfăşurarea activităţilor curente, 
iar în condiţii de ploaie sau zăpadă 
acestea devin impracticabile. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Apărării Naţionale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2160. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei de 3.000 
mii lei, reprezentând modernizarea 
drumurilor din municipiul Constanţa, 
Modernizare drum Zona Tomis 
Nord, municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa - 3.000 mii lei. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 
 

 
Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Apărării Naţionale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 441 -

prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2161. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei de 3.000 
mii lei, reprezentând modernizarea 
drumurilor din municipiul Constanţa, 
modernizare drum Zona Palazu 
Mare, municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa - 3.000 mii lei. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Apărării Naţionale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2162. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune alocarea sumei de 3.000 
mii lei, reprezentând modernizarea 
drumurilor din municipiul Constanţa, 
modernizare drum Zona Faleză Nord 
–Mamaia, municipiul Constanţa, 
judeţul Constanţa. – 3.000 mii lei; 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 
Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Apărării Naţionale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2163. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 2 900 lei, 
necesari pentru realizarea sistemului 
de alimentare cu apă, în Comuna 
Cîrna judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din Comuna Cîrna. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea întrucât 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Apărării Naţionale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2164. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 17 500 lei necesară 
pentru realizarea lucrărilor de 
asfaltare şi modernizare a drumurilor 
orăşeneşti  din oraşul Segarcea 
judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Starea precară a drumurilor 
orăşeneşti îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea întrucât 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Apărării Naţionale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2165. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 500 000 lei necesară 
pentru realizarea lucrărilor de 
asfaltare a drumului comunal Ghidici 
– Seaca de Cîmp şi pentru 
modernizarea drumurilor comunale 
din comuna Ghidici judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea întrucât 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Apărării Naţionale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2166. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  350 000  lei necesară 
pentru înfiinţarea reţelei de 
alimentare cu apă şi canalizare în 
comuna Ghidici judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din comuna Ghidici. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea întrucât 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Apărării Naţionale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2167. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 100 000 lei, 
necesară pentru asigurarea finanţării 
Proiectului integrat comuna Cîrna, 
judeţul Dolj 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii decente de trai în 
conformitate cu standardele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene,  pentru cetăţenii 
comunei Cîrna, judeţul Dolj 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Apărării Naţionale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu 
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
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2168. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 7001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 05, 
Finanţarea elaborării şi/sau 
actualizării planurilor urbanistice 
generale şi a regulamentelor locale 
de urbanism, cu suma de 20 000 lei 
necesare pentru actualizarea şi 
efectuarea de planuri cadastrale şi 
studii de fezabilitate în vederea 
construirii unui ansamblu de locuinţe 
sociale în comuna Urzicuţa judeţul 
Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

În vederea construirii unui 
ansamblu de locuinţe sociale în 
comuna Urzicuţa, este necesară 
actualizarea şi efectuarea de planuri 
cadastrale şi studii de fezabilitate 
fără de care proiectul nu poate fi 
pus în aplicare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea întrucât 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Apărării Naţionale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu 
- Suma prevăzuta pentru anul 
2011 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de urbanism  
este de 14 miloane lei şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
 

2169. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  1 000 000 lei necesară 
pentru înfiinţarea reţelei de 
alimentare cu apă şi canalizare şi 
construcţia unei staţii de epurare în, 
comuna Gîngiova  judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării 
transfrontaliere, reducerea poluării 
solului, a apelor subterane şi a 
apelor de suprafaţă receptoare. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Apărării Naţionale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
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a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2170. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma 194 000 lei necesară pentru 
completarea sistemului clasic de 
producere a apei calde cu un sistem 
care utilizează energia solară şi care 
conduce la îmbunătăţirea calităţii 
apei, aerului şi solului în  comuna 
Ostroveni  judeţul Dolj. 

Realizarea acestui proiect poate fi 
benefică pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai pentru locuitorii 
din comuna  Ostroveni. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Apărării Naţionale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu 
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
 

2171. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  50 000 lei necesară pentru 
înfiinţarea reţelei de alimentare cu 
apă şi canalizare în satele Bădoşi şi 
Prunet, comuna Bratovoieşti  judeţul 
Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Realizarea acestui proiect poate fi 
benefică pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai pentru locuitorii 
din comuna  Bratovoieşti. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Administraţiei 
Prezidenţiale au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2172. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 50 000 lei, 
necesară pentru asigurarea finanţării 
proiectului integrat al comunei 
Urzicuţa judeţul Dolj. 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii decente de trai în 
conformitate cu standardele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene,  pentru cetăţenii 
comunei Urzicuţa, judeţul Dolj. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Administraţiei 
Prezidenţiale au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu 
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale 

2173. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 

Realizarea acestui proiect poate fi 
benefică pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai pentru locuitorii 
din satul Belcin. 
 
 

. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Administraţiei 
Prezidenţiale au fost dimensionate 
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suma de  150 000 lei necesară pentru 
înfiinţarea reţelei de canalizare în 
satul Belcin, comuna Calopăr  
judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2174. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Administraţiei 
Prezidenţiale au fost dimensionate 
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PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 3 200 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
satele Rojişte şi Tîmbureşti din 
comuna Rojişte  judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

locuitorii din comuna Rojişte. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2175. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 

Se propune respingerea întrucât 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Administraţiei 
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UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 2 500 000 lei necesară 
pentru asfaltarea drumurilor 
comunale din satele Badosi, Prunet, 
şi Bratovoieşti din comuna 
Bratovoieşti  judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

impracticabile. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Prezidenţiale au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2176. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 

Se propune respingerea întrucât 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
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 Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 350 000 lei necesară 
pentru realizarea studiului de 
fezabilitate pentru pietruirea a 25 km. 
de drumuri comunale din satele 
Rojişte şi Timbureşti din comuna 
Rojişte  judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

fondurile alocate Administraţiei 
Prezidenţiale au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2177. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 

Se propune respingerea întrucât 
- Sursa de finantare propusă nu 
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Anexa nr. 3/15/02 
 

Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 1 500 000 lei necesară 
pentru asfaltarea drumului comunal 
DC 95,  a drumurilor comunale din 
satele Ţuglui, Glod, Titelu din  
comuna Ţuglui  judeţul Dolj, şi 
pentru pietruirea a 10 km. din drumul 
de tarla aparţinând comunei Ţuglui 
din judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
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2178. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 7001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 05, 
Finanţarea elaborării şi/sau 
actualizării planurilor urbanistice 
generale şi a regulamentelor locale 
de urbanism, cu suma de 30 000 lei 
necesare pentru reactualizarea 
planului urbanistic general al 
comunei Urzicuţa judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Pentru implementarea programului 
de modernizare al comunei,  este 
necesară reactualizarea urgentă a 
planului urbanistic general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri. 
 
 

Se propune respingerea întrucât 
- Sursa de finantare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu 
- Suma prevăzuta pentru anul 
2011 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de urbanism  
este de 14 miloane lei şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

2179. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finantare propusă nu 
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 Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  10 555 lei necesară pentru 
înfiinţarea reţelei publice de 
alimentare cu apă şi a reţelei publice 
de apă uzată (canalizare şi staţie de 
epurare) în satul Bistreţul Nou, 
comuna Bistreţ judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

transfrontaliere, reducerea poluării 
solului, a apelor subterane şi a 
apelor de suprafaţă receptoare. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri. 
 
 

poate fi avută în vedere, deoarece 
fondurile alocate Ministerului 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2180. MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune suplimentarea bugetului Lucrările de întreţinere şi asfaltare Se propune respingerea întrucât 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 3 000 000 lei necesară 
pentru lucrări de întreţinere şi 
asfaltare a 9,3 km. de drumuri 
comunale în comuna Valea 
Stanciului  judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

au fost deja începute, iar încetarea  
lucrărilor ar însemna degradarea 
lucrărilor executate până la această 
dată. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2181. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 60 000 lei necesară 
pentru asfaltarea drumului comunal 
DC 43 Sadova – Damian şi a 
străzilor rurale (str. Bisericii din satul 
Sadova şi str. Bisericii din satul 
Piscul Sadovei) din comuna Sadova  
judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea întrucât 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2182. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 280 000 lei, 
necesară pentru cofinanţarea 
Proiectului “Parc energetic 
fotovoltaic” comuna Sadova, judeţul 
Dolj 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Suma solicitată este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi 
pentru asigurarea unui trai decent. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
. 

Se propune respingerea întrucât 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
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- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

2183. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 15 000 lei necesară 
pentru asfaltarea drumului comunal 
Bistreţ – Brînduşa – Goicea - Bîrca 
din comuna Bistreţ  judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2184. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 5 000 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
Comuna Bratovoieşti  judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din Comuna Bratovoieşti. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
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Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2185. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 200 000 lei, 
necesară pentru amenajarea unui parc 
de agrement în  satul Valea 
Stanciului, comuna Valea Stanciului, 
judeţul Dolj 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unui 
spaţiu de odihnă şi agrement în 
conformitate cu standardele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene,  pentru cetăţenii satului 
Valea Stanciului din  judeţul Dolj. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Lucrarea se poate finanta prin 
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Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

2186. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 1 800 000 lei necesară 
pentru realizarea lucrărilor de 
asfaltare a unei porţiuni de 2,5 km. 
drum comunal în cartierul Făgăraş 
din comuna Podari judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Lucrările de asfaltare au fost 
finalizate încă din anul 2008, dar 
contravaloarea lucrărilor nu a fost 
încă decontată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
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Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2187. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 892 000 lei necesară 
pentru realizarea lucrărilor de 
asfaltare a drumului comunal DC 95 
şi pentru pietruirea drumurilor 
comunale din comuna Calopăr  
judeţul Dolj. 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2188. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 90 000 lei necesară 
pentru lucrări de întreţinere a 
drumului comunal 2A Gară Afumaţi 
– Urzicuţa – Bîrca, comuna Urzicuţa  
judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2189. MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se propune suplimentarea bugetului Obiectivul se încadrează în limitele Se propune respingerea 
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REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 280 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
comuna Ostroveni  judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din Comuna Ostroveni. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
 

amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
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2190. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 161 000 lei, 
necesară pentru asigurarea finanţării 
proiectului „Comunitatea Listeava, 
comunitate  europeană”  comuna 
Ostroveni, judeţul Dolj 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Suma solicitată este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, a 
infrastructurii rurale şi pentru 
asigurarea unui trai decent. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
 Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
 
  
 

2191. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 180 000 lei, 
necesară pentru asigurarea finanţării 
proiectului „Îmbunătăţirea calităţii 

Suma solicitată este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, a 
infrastructurii rurale şi pentru 
asigurarea unui trai decent. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
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vieţii”  comuna Ostroveni, judeţul 
Dolj 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
 

sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
 
 

2192. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 100 000 lei, 
necesară pentru realizarea unei 
grădini publice în  comuna 
Ostroveni, judeţul Dolj 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unui 
spaţiu de odihnă şi agrement în 
conformitate cu standardele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene,  pentru cetăţenii 
comunei Ostroveni, judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
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detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
 
 
 

2193. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 250 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
Comuna Gîngiova  judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din Comuna Gîngiova. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2194. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 830 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
Comuna Calopăr  judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din Comuna Calopăr. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2195. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 2 800 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
Comuna Valea Stanciului  judeţul 
Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din Comuna Valea 
Stanciului. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  de 
 buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2196. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 3 000 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
Comuna Măceşul de Jos  judeţul 
Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din Comuna Măceşul de 
Jos. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
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Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2197. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001 Grupa 51, 
Titlul VI, TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă  a satelor, cu suma de 1400 000 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
Comuna Podari judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din Comuna Podari. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2198. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Suplimentarea cu 1.656 mii lei 
pentru Reţeaua de canalizare cu 
staţie de epurare com. Girov, jud. 
Neamţ. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Obiectivul de investiţie a fost 
aprobat prin HG nr.7/2006 Suma 
aprobată 5.400 mii lei, suma 
primită, 3.746 mii lei: 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
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ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2199. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Suplimentarea cu 1.608 mii lei 
pentru alimentarea cu apă potabilă 
sat Osloveni, com. Bodeşti, jud. 
Neamţ 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Obiectivul de investiţie a fost 
aprobat prin HG nr.1256/2005 şi 
HG nr. 577/1997. Suma aprobată: 
1.996 mii lei; suma primită: 389 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
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Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2200. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Construire bază sportivă 
multifuncţională - comuna Frânceşti 
Sumă necesară: 350.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Este necesară construirea unei baze 
sportive pentru ca tinerii din 
comuna Frînceşti sa desfaşoare 
activitaţi sportive in condiţii de 
optimă siguranţă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
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Ministerului Apărării Naţionale. 
 

dimensionate  în  raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

2201. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Construire bază sportivă 
multifuncţională - comuna Prundeni 
Sumă necesară: 350.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Este necesară construirea unei baze 
sportive pentru ca tinerii din 
comuna Prundeni sa desfaşoare 
activitaţi sportive in condiţii de 
optimă siguranţă. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
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- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

2202. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Amenajare  bază sportivă -comuna 
Stroeşti 
Sumă necesară: 350.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Este necesară construirea unei baze 
sportive pentru ca tinerii din 
comuna Stroeşti să desfaşoare 
activitaţi sportive in condiţii de 
optimă siguranţă. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
 

2203. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Construire bază sportivă 
multifuncţională TIP 2, comuna 
Buneşti 
Sumă necesară: 800.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Este necesară construirea unei baze 
sportive pentru ca tinerii din 
comuna Buneşti să desfaşoare 
activitaţi sportive in condiţii de 
optimă siguranţă. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
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2204. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Liceul  Economic din 
municipiul Rm. Vâlcea.  
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

La acest liceu învaţă peste 1500 
elevi 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de sport 
sunt prevăzute în poziţie globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
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2205. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Liceul Lădeşti. 
Comuna Lădeşti are o populaţie de 
peste 4000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

La acest liceu învaţă peste 500 
elevi. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de sport 
sunt prevăzute în poziţie globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
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2206. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Liceul  Bălceşti  
Oraşul Bălceşti are o populaţie de 
peste 8000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Este necesară construirea unei săli 
de sport pentru ca tinerii din 
comună sa desfaşoare activitaţi 
sportive in condiţii de optimă 
siguranţă. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de sport 
sunt prevăzute în poziţie globală 
şi se detaliază pe obiective de 
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către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
 

2207. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Prundeni. Comuna Prundeni are o 
populaţie de peste 5000 locuitori.  
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

În această comună sunt trei şcoli 
generale cu clasele I- VIII  unde 
învaţă  peste 600 elevi. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 

. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de sport 
sunt prevăzute în poziţie globală 
şi se detaliază pe obiective de 
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către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
 

2208. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Ştefăneşti. Comuna Ştefăneşti are o 
populaţie de peste 4500 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

La această şcoală învaţă peste 300 
copii fiind astfel necesară 
construirea unei săli de sport in care 
aceştia sa-şi poată desfaşura 
activitătile scolare si diversele 
competiţii sportive. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de sport 
sunt prevăzute în poziţie globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
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se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
 

2209. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala cu clasele I-
VIII Voineasa. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

La această şcoală învaţă peste 298 
copii fiind astfel necesară 
construirea unei săli de sport in care 
aceştia sa-şi poată desfaşura 
activitătile scolare si diversele 
competiţii sportive. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de sport 
sunt prevăzute în poziţie globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
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2210. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII REGIONALE 
ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala cu clasele I-
VIII Lăpuşata. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

La această şcoală învaţă peste 298 
copii fiind astfel necesară 
construirea unei săli de sport in care 
aceştia sa-şi poată desfaşura 
activitătile scolare si diversele 
competiţii sportive. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de sport 
sunt prevăzute în poziţie globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
 

2211. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala cu clasele I-
VIII P.Măglaşi. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 

Este necesară construirea unei săli 
de sport pentru ca tinerii din 
comună sa desfaşoare activitaţi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

sportive in condiţii de optimă 
siguranţă. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei prezidenţiale. 

poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de sport 
sunt prevăzute în poziţie globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
 

2212. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala cu clasele I-
VIII Amărăşti. Sumă necesară: 
2.000.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Este necesară construirea unei săli 
de sport pentru ca tinerii din 
comună sa desfaşoare activitaţi 
sportive in condiţii de optimă 
siguranţă. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de sport 
sunt prevăzute în poziţie globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
 
 

2213. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Stroieşti. Comuna Stroieşti are o 
populaţie de peste 5000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 

În această comună sunt trei şcoli 
generale cu clasele I-VIII  unde 
învaţă  peste 600 elevi 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
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PC  - Camera Deputaţilor. rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de sport 
sunt prevăzute în poziţie globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
 

2214. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Tomşani. Comuna Tomşani are o 
populaţie de peste 4000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 

În această comună sunt trei şcoli 
generale cu clasele I- VIII  unde 
învaţă  peste 700 elevi 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
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PC  - Camera Deputaţilor. rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de sport 
sunt prevăzute în poziţie globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
 

2215. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Cernişoara. Comuna Cernişoara are o 
populaţie de peste 5000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 

În această comună sunt şase şcoli 
generale cu clasele I- VIII  unde 
învaţă  peste  800 elevi 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
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PC  - Camera Deputaţilor. rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 

. 
 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de sport 
sunt prevăzute în poziţie globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
 

2216. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Slătioara. Comuna Slătioara are o 
populaţie de peste 5000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 

În această comună sunt trei şcoli 
generale cu clasele I- VIII  unde 
învaţă  peste  650 elevi 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul 
 de  buget pentru toti ordonatorii 
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PC  - Camera Deputaţilor. Administraţiei prezidenţiale  
 
 
 
 

principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de sport 
sunt prevăzute în poziţie globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului 
 

2217. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Sală de sport - Şcoala Generală 
Mateeşti. Comuna Mateeşti are o 
populaţie de peste 5000 locuitori. 
Sumă necesară: 2.000.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

În această comună sunt trei şcoli 
generale cu clasele I- VIII  unde 
învaţă  peste  650 elevi 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei prezidenţiale . 
  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul 
 de  buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost 
 dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei 
institutii pe  anul  2011  
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 Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de sport 
sunt prevăzute în poziţie globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului 
 

2218. MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI TURISMULUI 
Anexa nr. 3/15/29 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 lei pentru reabilitare cămin 
cultural sat Nucşoara, comuna 
Poseşti, judeţul Prahova 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestei cladiri, deoarece are un 
stadiu avansat de degradare. 
Este necesară modernizarea şi 
reabilitarea clădirii în vederea 
sporirii gradului de civilizaţiei. 
 
Sursa de finanţare: Fondurile de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
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Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din mediul 
rural şi mic urban, se face în baza 
selecţiei proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei publice 
locale, de către Comisia 
constituită la nivelul Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
 

2219.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Turismului 

 
Se propune alocarea sumei de  

1.000 mii lei pentru construcţia 
Căminului cultural în comuna 
Baldovineşti, județul Olt. 
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 
Zonă cu o moştenire culturală 
puternică, dar în care locuitorii 
comunei nu beneficiază de un 
spatiu adecvat activităţilor de acest 
gen. Locuitorii comunei nu 
beneficiaza de un spatiu adecvat 
pentru intrunire si recreere. 

   
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
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modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din mediul 
rural şi mic urban, se face în baza 
selecţiei proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei publice 
locale, de către Comisia 
constituită la nivelul Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
 

2220.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Turismului 

 
Se propune alocarea sumei de  

1.000 mii lei pentru construcţia 
Căminului cultural în comuna 
Baldovineşti, județul Olt. 
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 
Zonă cu o moştenire culturală 
puternică, dar în care locuitorii 
comunei nu beneficiază de un 
spatiu adecvat activităţilor de acest 
gen. Locuitorii comunei nu 
beneficiaza de un spatiu adecvat 
pentru intrunire si recreere. 

   
 
 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din mediul 
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rural şi mic urban, se face în baza 
selecţiei proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei publice 
locale, de către Comisia 
constituită la nivelul Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
 

2221.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Turismului 

 
Se propune alocarea sumei de  

495.mii lei pentru realizarea unei 
baze sportive în comuna Băbiciu, 
județul OLT. 
 
 
 

  
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 
Desfasurarea competitiilor sportive 
ale echipelor comunei Băbiciu şi 
activităţile sportive organizate ale 
locuitorilor comunei, impun 
realizarea unei baze sportive, 
pentru care este necesară finanţarea 
de la bugetul de stat, întrucât 
resursele consiliului local sunt 
insuficiente. 
 
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
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2222.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Turismului 

 
Se propune alocarea sumei de  

669 mii lei pentru realizarea bazei  
sportive din comuna Bărăşti, județul 
OLT  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 
Desfăşurarea competiţiilor sportive 
ale echipelor comunei Bărăşti și 
activitățile sportive organizate ale 
locuitorilor comunei, impun 
realizarea unei baze sportive, 
pentru care este necesară finanțarea 
de la bugetul de stat, întrucât 
resursele consiliului local sunt 
insuficiente. 
 

 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

2223. Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de  
27 mii lei pentru modernizarea 
fântânilor publice din comuna 
Bărăşti, județul OLT  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 

Necesitatea asigurării resurselor de 
apă potabilă în comună impune 
alocarea urgentă a fondurilor 
necesare modernizării fântânilor  
publice. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
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PC  - Camera Deputaţilor.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei prezidenţiale. 

 
 

principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
 

2224.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Turismului 

 
Se propune alocarea sumei de  

8,430 mii lei pentru realizarea 
sistemului centralizat de canalizare 
din comuna Bărăşti, judeţul OLT 

  
           
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 
O parte dintre locuitorii comunei 
deversează apele uzate în fose 
septice, însă cei mai mulţi nu au în 
dotarea gospodăriilor aceste 
constructii, încălcând normele de 
mediu. În această situaţie se impune 
realizarea sistemului de canalizare 
al comunei Bărăști. 
 
Proiectul face parte din planul de 
modernizare al comunei.  
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei prezidenţiale. 

 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
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apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2225.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Turismului 

 
Se propune alocarea sumei de  

1,335 mii lei pentru construcţia unui 
cămin cultural în comuna Bărăşti, 
județul Olt 

  
 
            
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Locuitorii celor 8 sate ale comunei 
Bărăşti nu beneficiază de un centru 
de recreere şi desfăşurare a 
activităţilor culturale. Dansurile 
populare, tradiţionale sunt în 
pericolul de a se pierde în lipsa 
unui cămin cultural în care acestea 
să se desfăşoare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
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aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din mediul 
rural şi mic urban, se face în baza 
selecţiei proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei publice 
locale, de către Comisia 
constituită la nivelul Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
 

2226.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune alocarea sumei de  

45 mii lei pentru studiul de 
fezabilitate şi proiectul de canalizare 
aferent comunei Bârza, jud. Olt. 

  
 
            

 
            
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 
Realizarea studiului de fezabilitate 
si a proiectului pentru reteaua de 
canalizare a comunei Bârza sunt 
necesare atît  pentru demararea 
procedurilor ulterioare de achizitie 
cît si  pentru realizarea efectivă a 
lucrărilor de canalizare. 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
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alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2227.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune alocarea sumei de  

8,000 mii lei pentru construirea 
retelei de canalizare şi staţiei de 
epurare a apelor din comuna Bârza 
jud. Olt. 

  
 
            

 
 

            
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 
O parte dintre locuitorii comunei 
deversează apele uzate în fose 
septice, însă cei mai mulţi nu au în 
dotarea gospodăriilor aceste 
constructii, încălcând normele de 
mediu. În această situaţie se impune 
realizarea sistemului de canalizare 
al comunei Bărăşti. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Aceste lucrări se pot finanţa în 
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baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2228.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Turismului 

 
Se propune alocarea sumei de  

814 mii lei pentru achizitionarea şi 
montarea unei centrale termice şi de 
panouri solare în comuna 
Brâncoveni. 

  
 
            
Autori : Grupul parlamentar PSD + 

 
Sumele sunt necesare pentru 

realizarea instalatiilor termice si de 
apă caldă menajeră. Obiectiv 
esential pentru dezvoltarea comunei 
si creşterea confortului locuitorilor. 

 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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PC  - Camera Deputaţilor.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 

 

principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
 

2229. Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 1.200 
mii lei pentru construirea unui cămin 
cultural   din localitatea Găvăneşti, 

judeţul Olt. 
 
 
 

Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 
Zonă cu o moștenire culturală 
puternică, dar în care locuitorii 
comunei nu beneficiază de un 
spatiu adecvat activităţilor de acest 
gen. Locuitorii comunei nu 
beneficiaza de un spatiu adecvat 
pentru intrunire si recreere. 

. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 

. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 506 -

aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din mediul 
rural şi mic urban, se face în baza 
selecţiei proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei publice 
locale, de către Comisia 
constituită la nivelul Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
 
 

2230.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 389 
mii lei pentru construirea unei baze 

sportive în localitatea Fălcoiu, 
judeţul Olt. 

 
 
 
 
 
 

Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor.  

 
Suma este necesară realizării unei 
baze pentru desfăşurarea 
activităţilor şi competiţiilor sportive 
ale locuitorilor din localitate. 
             
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
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hotarari ale Guvernului 
 

2231.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 

11.000 mii lei pentru alimentarea cu 
apă şi canalizare în localitatea 

Dobrosloveni, judeţul Olt. 
 
 
 
 

Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 
Sumele sunt necesare pentru 
realizarea sistemului de alimentare 
cu apă și canalizare în comuna 
Dobrosloveni, pentru acoperirea 
necesarului de apă potabilă și 
pentru preluarea apelor uzate, 
pentru locuitorii si agenții 
economici din localitate. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2232.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 500 
mii lei pentru construirea unei baze 
sportive în localitatea Dobrosloveni, 

judeţul Olt. 
 
 
 
 
 
 

Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 
Echipele sportive și locuitorii 
comunei nu dispun de o bază 
sportivă adecvată pentru 
desfăşurarea activităţilor şi 
competiţiilor sportive. Se impune 
de urgenţă alocarea sumelor 
necesare realizării obiectivului. 
             
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

2233.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 8.000 

mii lei necesară  pentru infiinţarea 
reţelei de alimentarea cu apă  si 
canalizare în comuna Milcov,  

judeţul Olt. 

 
Sumele sunt necesare pentru 
realizarea sistemului de alimentare 
cu apă si canalizare în comuna 
Milcov, pentru acoperirea 
necesarului de apă potabilă şi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
de  buget pentru toti ordonatorii 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

pentru preluarea apelor uzate, 
pentru locuitorii si agentii 
economici din localitate. 

 
 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
 

 

principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2234.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 

 
Se propune acordarea sumei de 2.500 
mii lei necesară construirii unei săli 

 
Sumele sunt necesare pentru 
realizarea obiectivului sală de sport, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
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Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

de sport în localitatea Obârşia,  
judeţul Olt 

 
 
 

Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

pentru ca elevii şcolilor din comună 
să poată efectua orele de educaţie 
fizică şi sport pe toată durata 
anului. 

 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
 

 

poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de sport 
sunt prevăzute în poziţie globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
 

2235.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 1.000 

mii lei necesară construirii unei 
Cămin Cultural in localitatea Oboga,  

judeţul Olt. 
 
 

Zonă cu o moştenire culturală 
puternică, dar în care locuitorii 
comunei nu beneficiază de un 
spatiu adecvat activităţilor de acest 
gen. Locuitorii comunei nu 
beneficiaza de un spatiu adecvat 
pentru intrunire si recreere. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite au   fost 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 

PC  - Camera Deputaţilor. 

 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
 

 

dimensionate  în  raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din mediul 
rural şi mic urban, se face în baza 
selecţiei proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei publice 
locale, de către Comisia 
constituită la nivelul Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
 

2236.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 1.600 
mii lei necesară  pentru alimentarea 
cu apă în comuna Oporelu,  judeţul 

Olt. 
 
 
 
 

Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 
Sumele sunt necesare pentru 
realizarea sistemului de alimentare 
cu apă și canalizare în comuna 
Oporelu, pentru acoperirea 
necesarului de apă potabilă pentru 
locuitorii si agenții economici din 
localitate. 

 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2237.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 24 

mii lei necesară  pentru alimentarea 
cu apă  si canal comuna Osica de Jos,  

judeţul Olt. 
 
 
 

Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 
Sumele sunt necesare pentru 
realizarea sistemului de alimentare 
cu apă și canalizare în comună, 
pentru acoperirea necesarului de 
apă potabilă pentru locuitorii si 
agenții economici din localitate. 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2238.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 3.000 
mii lei necesară  pentru alimentarea 
cu apă în localitatea Perieţi,  judeţul 

Olt. 
 

 
Sumele sunt necesare pentru 
realizarea sistemului de alimentare 
cu apă şi canalizare în comună, 
pentru acoperirea necesarului de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

apă potabilă pentru locuitorii si 
agenţii economici din localitate. 

. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 515 -

suma de 170,6 mil lei 
 

2239.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 3.300 
mii lei necesară  pentru construirea 

unei staţii de epurare şi canalizare în 
localitatea Perieţi,  judeţul Olt. 

 
 
 
 

Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 
O parte dintre locuitorii comunei 
deversează apele uzate în fose 
septice, însă cei mai mulţi nu au în 
dotarea gospodăriilor aceste 
constructii, încălcând normele de 
mediu. În această situaţie se impune 
realizarea sistemului de canalizare 
al comunei Perieţi. 

. 
 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
 
 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
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cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2240.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 3.959 
mii lei necesară  pentru construirea 
unei staţii de epurare a reţelei de 
canalizare în comuna Izbiceni,  
judeţul Olt. 

 
 
 

Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 
Fondurile sunt necesare finalizării 
proiectului  început în 2010.  

 
 
 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
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inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2241.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale Şi 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 1.135 
mii lei necesară  modernizării Bazei 

sportive din localitatea Izbiceni,  
judeţul Olt. 

 
 
 

Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 
Desfasurarea competitiilor sportive 
ale echipelor comunei Izbiceni şi 
activităţile sportive organizate ale 
locuitorilor comunei, impun 
realizarea unei baze sportive, 
pentru care este necesară finanţarea 
de la bugetul de stat, întrucât 
resursele consiliului local sunt 
insuficiente. 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

2242.    Se propune respingerea 
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Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune acordarea sumei de 1.135 
mii lei necesară  amenajării Bazei 
sportive din localitatea Ipoteşti,  

judeţul Olt. 
 
 
 

Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 
Desfasurarea competitiilor sportive 
ale echipelor comunei Ipoteşti şi 
activităţile sportive organizate ale 
locuitorilor comunei, impun 
realizarea unei baze sportive, 
pentru care este necesară finanțarea 
de la bugetul de stat, întrucât 
resursele consiliului local sunt 
insuficiente. 

 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
 
 

 

amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

2243.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 2.205 

mii lei necesară construirii unei 
Cămin Cultural în localitatea 

Ipoteşti,  judeţul Olt. 
 
 
 

Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 
Zonă cu o moștenire culturală 
puternică, dar în care locuitorii 
comunei nu beneficiază de un 
spatiu adecvat activităților de acest 
gen. Locuitorii comunei nu 
beneficiaza de un spatiu adecvat 
pentru intrunire si recreere. 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
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aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din mediul 
rural şi mic urban, se face în baza 
selecţiei proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei publice 
locale, de către Comisia 
constituită la nivelul Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
 

2244.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 2.500 
mii lei necesară  pentru construirea 
unei staţii de epurare şi a reţelei de 

canalizare în localitatea Iancu Jianu,  
judeţul Olt. 

 
 
 
 
 
 

Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 
O parte dintre locuitorii comunei 
deversează apele uzate în fose 
septice, însă cei mai mulți nu au în 
dotarea gospodăriilor aceste 
constructii, încălcând normele de 
mediu. În această situaţie se impune 
realizarea sistemului de canalizare 
al comunei. 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
 
 
 
 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
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locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2245.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 1.700 

mii lei necesară construirii unei 
Cămin Cultural in localitatea 

Vultureşti,  judeţul Olt. 
 
 
 

Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 
Zonă cu o moştenire culturală 
puternică, dar în care locuitorii 
comunei nu beneficiază de un 
spatiu adecvat activităţilor de acest 
gen. Locuitorii comunei nu 
beneficiaza de un spatiu adecvat 
pentru intrunire si recreere. 

   
 
 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din mediul 
rural şi mic urban, se face în baza 
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 selecţiei proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei publice 
locale, de către Comisia 
constituită la nivelul Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
 

2246.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 1.214 
mii lei necesară  pentru alimentarea 
cu apă  a localităţii Vlădila,  judeţul 

Olt. 
 
 
 

Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 
Sumele sunt necesare pentru 
realizarea sistemului de alimentare 
cu apă şi canalizare în comună, 
pentru acoperirea necesarului de 
apă potabilă pentru locuitorii si 
agenţii economici din localitate. 

 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei prezidenţiale. 
 
 
 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2247.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 1.612 
mii lei necesară  pentru alimentarea 

cu apă  a satului Dejeşti, comuna 
Vitomireşti,  judeţul Olt. 

 
 
 

Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 
Sumele sunt necesare pentru 
realizarea sistemului de alimentare 
cu apă şi canalizare în comună, 
pentru acoperirea necesarului de 
apă potabilă pentru locuitorii si 
agenţii economici din localitate. 

 
 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei prezidenţiale. 
 
 
 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2248.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 1.776 
mii lei necesară  pentru alimentarea 
cu apă  a satului Trepteni, comuna 

Vitomireşti,  judeţul Olt. 
 
 
 

Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 
Sumele sunt necesare pentru 
realizarea sistemului de alimentare 
cu apă şi canalizare în comună, 
pentru acoperirea necesarului de 
apă potabilă pentru locuitorii si 
agenţii economici din localitate. 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2249.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale ţi 

Turismului 

 
Se propune alocarea sumei de  

1.400 mii lei pentru construcţia 
Căminului cultural în comuna 
Vişina, judeţul Olt. 
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 
Zonă cu o moştenire culturală 
puternică, dar în care locuitorii 
comunei nu beneficiază de un 
spatiu adecvat activităţilor de acest 
gen. Locuitorii comunei nu 
beneficiaza de un spatiu adecvat 
pentru intrunire si recreere. 

   
 
 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
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modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din mediul 
rural şi mic urban, se face în baza 
selecţiei proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei publice 
locale, de către Comisia 
constituită la nivelul Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
 

2250.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 500 

mii lei pentru Sala de sport din 
comuna Verguleasa,  judeţul Olt. 

 
 
 

Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 
Elevii comunei Verguleasa nu 

beneficiază de un spaţiu propice 
desfăşurării orelor de sport, în 
special pe timpul iernii, când 
vremea nu permite efectuarea 

activităţilor sportive. 
 
 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de sport 
sunt prevăzute în poziţie globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 526 -

publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
 

2251.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 1.500 

mii lei pentru alimentarea cu apă a  
localităţii Verguleasa,  judeţul Olt. 

 
 
 
 
 

Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

 
Sumele sunt necesare pentru 
realizarea sistemului de alimentare 
cu apă   în localitatea Verguleasa.  

 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2252.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 180 
mii  lei pentru amenajarea aleilor 
pietonale din  comuna Şerbăneşti, 

judeţul Olt. 
 
 
 
 
 

Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

  
Aleile pietonale existente sunt 
puternic deteriorate, pietonii 
folosind pentru deplasare căile 
rutiere, ceea ce a dus la producerea 
a numeroase accidente rutiere şi 
ingreunarea traficului auto. Este 
necesară alocarea urgentă a sumelor 
solicitate. 

 
 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
 

2253.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 

 
Se propune acordarea sumei de 3.500 
mii  lei pentru introducerea de gaze 

 
Este necesară alocarea urgentă a 
sumelor pentru realizarea rețelei de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

naturale în Comuna Schitu, judeţul 
Olt. 

 
 
 
 
 

Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

gaze naturale în comuna Schitu.  
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2010 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2254.  
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 3.190 
mii lei pentru construirea unei săli de 

sport în comuna Rusăneşti, judeţul 
Olt. 

 
 
 
 
 
 

Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 
Elevii comunei Rusăneşti nu 
beneficiază de un spaţiu propice 
desfăşurării orelor de sport, în 
special pe timpul iernii, când 
vremea nu permite efectuarea 
activităţilor sportive. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de sport 
sunt prevăzute în poziţie globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
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ministrului 
2255.  

Legea bugetului de stat pe 
2010/2010/ Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Turismului 
 
  

 
Se propune alocarea sumei de 

95 mii lei pentru reabilitarea 
fântânilor publice din Redea, Judeţul 
Olt. 
 
 

Autori : Grupul parlamentar 
PSD + PC  - Camera Deputaţilor. 

 
Suma este necesară pentru a 

asigura calitatea apei potabile, 
acţiuni de igienizare, deznisipare şi 
reparaţii. 

 
 
 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
 

2256.  
Legea bugetului de stat pe 2010/ 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Turismului 
  

 
Se propune alocarea sumei de 

452,517 mii lei pentru construcţia 
unei baze sportive de tip I, comuna 
Grădinile, Județul Olt. 
 
 
 

 
 Sumele sunt necesare pentru 
realizarea obiectivului bază 
sportivă. 
 

 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 

PC  - Camera Deputaţilor. 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 

 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

2257.  
Legea bugetului de stat pe 2010/ 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Turismului 
 
  

 
Se propune alocarea sumei de 

1.300 mii lei pentru construcţia unei 
săli de sport, în comuna Grădinile în 
Judeţul Olt. 
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 

PC  - Camera Deputaţilor. 

 
 Sumele sunt necesare pentru 
realizarea obiectivului sală de sport, 
pentru ca elevii şcolilor din comună 
să poată efectua orele de educaţie 
fizică şi sport pe toată durata 
anului. 
 

 
 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
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Guvernului. 
 

Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de sport 
sunt prevăzute în poziţie globală 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
 

2258.  
Legea bugetului de stat pe 2010/ 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Turismului 
  

 
Se propune alocarea sumei de 

500 mii lei pentru construcţia unui 
cămin cultural la Grădinile în Judeţul 
Olt. 
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 

PC  - Camera Deputaţilor.  

 
 Locuitorii comunei Grădinile nu 
beneficiază de un centru de recreere 
şi desfăşurare a activităţilor 
culturale.  
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
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Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din mediul 
rural şi mic urban, se face în baza 
selecţiei proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei publice 
locale, de către Comisia 
constituită la nivelul Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
 
 

2259.  
Legea bugetului de stat pe 2010/ 

 Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Turismului 

 
Se propune alocarea sumei de 

50 mii lei pentru un plan urbanistic 
general, comuna Grădinile, Judeţul 
Olt. 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Suma este necesară pentru 
realizarea proiectului ce face parte 
din programul de amenajare a 
teritoriului şi de dezvoltare a 
localităţii 
 

 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 

. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Suma prevăzuta pentru anul 2011 
pentru finantarea elaborarii si/sau 
actualizarii planurilor urbanistice 
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generale si a regulamentelor 
locale de urbanism  este de 14 
miloane lei şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

2260.  
Legea bugetului de stat pe 2010/ 

 Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Turismului 

 
Se propune alocarea sumei de 

300 mii lei pentru amenajare reţea 
apă şi canalizare în satul Plăviceanca, 
comuna Grădinile, Judeţul Olt. 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 
Sumele sunt necesare pentru 
realizarea sistemului de alimentare 
cu apă și canalizare, pentru 
acoperirea necesarului de apă 
potabilă și pentru preluarea apelor 
uzate, pentru locuitorii si agenții 
economici din localitate. 

 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
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programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2261.  
Legea bugetului de stat pe 2010/ 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Turismului 
  

 
Se propune alocarea sumei de 6000 
mii lei in comuna Gradinari ,Judetul 
Olt pentru lucrările de alimentare cu 
apa. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 

PC  - Camera Deputaţilor . 

 
Sumele sunt necesare pentru 
realizarea sistemului de alimentare 
cu apă şi canalizare în comună, 
pentru acoperirea necesarului de 
apă potabilă pentru locuitorii si 
agenții economici din localitate. 

 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
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a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2262.  
Legea bugetului de stat pe 2010/ 

 Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Turismului 

 
Se propune alocarea sumei de 32000 
mii lei in comuna Gradinari ,Judetul 
Olt pentru constructia unui camin 
cultural 
 
 

Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

 
Zonă cu o moştenire culturală 
puternică, dar în care locuitorii 
comunei nu beneficiază de un 
spatiu adecvat activităților de acest 
gen dar nici de un de un spaţiu 
adecvat pentru intrunire si recreere. 

 
 
 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei prezidenţiale  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
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modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din mediul 
rural şi mic urban, se face în baza 
selecţiei proiectelor propuse de 
autorităţile administraţiei publice 
locale, de către Comisia 
constituită la nivelul Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
 

2263. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

 
Anexa nr.3/15 

Se propune alocarea sumei de 900 
mii lei , reprezentând reabilitarea 
drumurilor comunale şi judeţene  din 
Satu Mare: 

  
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Starea avansată de degradare a 
drumurilor comunale şi judeţene 
îngreuneză desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
 

 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2264.  
Anexa 3 / 15 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII 
Extindere reţea canalizare şi staţie de 
pompare Str. Libertăţii, L=800m, 
Turnu Măgurele, Jud. Teleorman  
 
. Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 
 

 
Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite  indispensabile unei 
comunităţi, este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
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faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2265.  
Anexa 3 / 15 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII 
Extindere reţea canalizare şi staţie de 
pompe Str. Oltului, L=832m, tronson 
parta sângă, Turnu Măgurele, Jud. 
Teleorman  
 
Suma alocată: 850 mii lei 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 
 

Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite  indispensabile unei 
comunităţi, este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
 Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 540 -

Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2266.  
Anexa 3 / 15 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII 
Extindere reţea apă potabilă Str. 
Oltului, tronson partea dreaptă Turnu 
Măgurele, Jud. Teleorman  
 
Suma alocată: 1600 mii lei 
Iniţiatori:    

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales în mediul rural – din 
fântâni şi puţuri – nu mai corespund 
necesităţilor şi cerinţelor actuale, 
pentru modernizarea satului 
românesc, pentru un trai decent 
sunt necesare astfel de investiţii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2267.  
Anexa 3 / 15 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII 
Sistem centralizat cu alimentare cu 

 
Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii şi 
creşterea gradului de civillizaţie in 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
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apă, canalizare menajeră şi staţie de 
epurare în satele Saelele şi Pleaşov, 
comuna Saelele Jud. Teleorman- 
Extindere 
 
Suma alocată: 9.220 mii lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 
  

acest spaţiu. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

sumele  propuse  prin  proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2268.  
Anexa 3 / 15 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales în mediul rural – din 
fântâni şi puţuri – nu mai corespund 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
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Sistem centralizat de alimentare cu 
apă în comuna Izvoarele, Jud. 
Teleorman şi Sistem centralizat de 
canalizare ape uzate menajere în 
comuna Izvoarele, jud. Teleorman 
 
Suma alocată: 10688,472 mii lei 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 
  

necesităţilor şi cerinţelor actuale, 
pentru modernizarea satului 
românesc, pentru un trai decent 
sunt necesare astfel de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei prezidenţiale. 

 
 

 
 

poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2269. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune alocarea sumei de 900 
mii lei , reprezentând reabilitarea 

 
Starea precară a drumurilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
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Anexa nr.3/15 

drumurilor comunale şi judeţene  din 
Satu Mare: 

  
4. DC 14 – Odoreu - Apa - Satu 

Mare 300 mii lei  - ; 
5. DC  13 – Huta - Moişeni     

comuna  Certeze  - Satu Mare 
– 300 mii lei  

6. DJ 191 Tăşnad - Cean – Satu 
Mare – 300 mii lei . 

 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 
  

comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei prezidenţiale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
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2270. - Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 
- alocarea sumei de 5.000.000 lei 
catre Consiliul local Bucecea 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 
 

- construirea a 2 blocuri de 
locuinte sociale prin ANL. 
Asigurarea fondului de locuinţe 
necesar in special persoanelor 
defavorizate care nu–şi pot achiziţiona 
un imobil,mai ales acum in perioadă 
de criză. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Finantarea  se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor Legii 
nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala si se detaliaza pe obiective 
de ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale. 
 

2271. - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

- alocarea sumei de 275.000 lei catre 
Consiliul local Cindesti 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 
 

- modernizare centru transfrontalier 
de informare culturala si economica 
Cindesti (CIDEC) proiect Phare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
 Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
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institutii pe  anul  2011  
Finantarea  se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor Legii 
nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala si se detaliaza pe obiective 
de ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale. 
 
 

2272. - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

- alocarea sumei de 1.300.000 lei 
catre Consiliul local Concesti 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 
 

- constructie camin cultural in satul 
Movileni, comuna Concesti 
- sume defalcate din TVA la nivelul 
commune- lor, oraselor si 
municipiilor. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Finantarea  se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor Legii 
nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala si se detaliaza pe obiective 
de ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale 

2273. - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

- alocarea sumei de 800.000 lei catre 
consiliul local Corni  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 

- reabilitare scoală “ Octav Bancila 
“ Corni.Reabilitatea clădirii fiind 
necesară pentru a oferii elevilor 
condiţii optime pentru a-si 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
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PC  - Camera Deputaţilor . 
 

desfaşura activitatea. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri. 
 
 
 

sumele  propuse  prin  proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Finantarea  se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor Legii 
nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala si se detaliaza pe obiective 
de ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale 

2274. - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

-suplimentarea sumei de 5.000.000 
lei catre Consiliul judetean Botosani  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 
 

- pentru asigurarea bunei 
funcţionări a administraţiei publice 
locale 
- sumele rezervate care se 
repartizează pe judeţe prin HG in 
baza solicitărilor si fundamentărilor 
prezentate de autorităţile 
administraţiei publice locale. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Finantarea  se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor Legii 
nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala si se detaliaza pe obiective 
de ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale 

2275. - Ministerul Dezvoltarii Regionale -alocarea sumei de 150.000 lei catre - finalizarea reabilitarii Scolii Se propune respingerea 
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si Turismului Consiliul local Cosula 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 
 

generale Cosula. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 

amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Finantarea  se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor Legii 
nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala si se detaliaza pe obiective 
de ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale 

2276. - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

- alocarea sumei de 200.000 lei catre 
Consilil local Curtesti  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 
 
 

- finalizarea lucrarilor la Scoala 
generala Oraseni-Deal. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Finantarea  se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor Legii 
nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala si se detaliaza pe obiective 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 549 -

de ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale 

2277. - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

- alocarea sumei de 50.000 lei catre 
Consiluil local Dingeni 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 
 
 

- finalizarea lucrarilor la biserica 
Strahotin . 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Finantarea  se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor Legii 
nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala si se detaliaza pe obiective 
de ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale 

2278. - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

-alocarea sumei de 102.000 lei catre 
Consiliul local Frumusica 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 
 
 

- reabilitare Scoala generala 
Vladeni.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Finantarea  se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor Legii 
nr. 215/2001, privind 
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administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala si se detaliaza pe obiective 
de ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale 

2279. - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

- alocarea sumei de 300.000 lei catre 
consilul local Gorbanesti  
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 
 

- reabilitare Scoala generala 
Socrujeni 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei prezidenţiale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Finantarea  se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor Legii 
nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala si se detaliaza pe obiective 
de ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale 

2280. - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

-alocarea sumei de 200.000 lei catre 
Consilul local Havirna.  
- finalizare constructie sediu primaria 
Havirna 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 

Creşterea gradului de civilizaţie şi 
dezvoltare a spaţiului rural. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
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Finantarea  se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor Legii 
nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala si se detaliaza pe obiective 
de ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale 

2281. - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

- alocarea sumei de 27.000 lei catre 
Consiliul local Hudesti 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 

derularea  proiectului Euroagrorom 
–actiune  generatoare de profit 
pentru romi.  
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei prezidenţiale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanþare menþionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele  propuse   prin   proiectul 
 de   buget pentru toti ordonatorii 
principali  de  credite  au   fost 
 dimensionate  în   raport   cu 
sarcinile   ce   îi  revin   acestei 
 institutii pe  anul  2011  
Finantarea  se asigura din bugetele 
locale, conform prevederilor Legii 
nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala. 
Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala si se detaliaza pe obiective 
de ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale 

2282. - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

- alocarea sumei de 430.000 lei catre 
Consiliul local Leorda 
- cofinantare proiect “ constructie 
baza sportiva model tip I in Leorda 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 

Corpul omenesc este construit 
pentru miscare, ca atare trebuie să 
sprijinim activităţile sportive prin 
construcţii de profil. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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Guvernului. 
 
 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

2283. - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

- alocarea sumei de 350.000 lei catre 
Consilul local Lozna 
- amenajare bază spotivă Lozna. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 

Corpul omenesc este construit 
pentru miscare, ca atare trebuie să 
sprijinim activităţile sportive prin 
construcţii de profil. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
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Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

2284. - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

- alocarea sumei de 150.000 lei cartre 
Consilul local Nicseni 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 

- reabilitare Scoală generală M. 
Constantineanu  Dorobanţi. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate  fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
Finantarea  reabilitarii scolilor 
se realizeaza in baza Legii 
nr.215/2001   

2285. - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

- alocarea sumei de 90.000 lei catre 
Consiliul local Rachiti  
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 

- reparaţii cămin cultural Rachiti. 
Actiunea de reabilitare a caminului 
cultural este oportuna pentru ca 
persoane  din localitate sa 
desfăşoare activităţile in condiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
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PC  - Camera Deputaţilor . optime de siguranţă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 
 

buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

2286. - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

-alocarea sumei de 280.000 lei catre 
Consiliul local Rauseni 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 

- reabilitare Scoala generala 
Pogorasti. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate  fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
 

2287. - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

- alocarea sumei de 400.000 lei catre 
Consiliul local Stefanesti 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 

Reabilitarea celor 40 garsoniere din 
punctual vamal Stinca ducînd la 
creşterea gradului de civilizaţie in 
acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate  fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
. 
 

privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
 

2288. - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

- alocarea sumei de 900.000 lei catre 
Consiliul local Tudora in vederea 
construirii grădiniţei. 
 
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

 Acest proiect este necesar a se 
finaliza pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului 
de civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

2289. - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

- alocarea sumei de 300.000 lei catre 
Consiliul local Vorniceni 
- finalizare sediu primaria Vorniceni. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 

Proiect in derulare spre finalizare 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
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PC  - Camera Deputaţilor  buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

2290. - Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

-alocarea sumei de 500.000 lei catre 
Consiliul local Vorona 
-reabilitare Scoala generala Icuseni 
 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 

Reabilitarea Şcolii generale din 
Icuseni este opotună pentru ca atît 
elevii cît şi profesorii să poată 
desfăşura activitaţile zilnice in 
condiţii optime de siguranţă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

2291. Anexa nr. 3/15/02 pag. 8-9 
Cap. 7001 
Subcap. 03 
Paragraf 01 

Susţinerea investiţiei – Municipiul 
Vaslui 
Bloc de locuinţe sociale - 40 – 
Valoare: 8.000 mii lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Asigurarea fondului de locuinţe 
necesar in special persoanelor 
defavorizate care nu–şi pot achiziţiona 
un imobil,mai ales acum in perioadă 
de criză. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
- Finantarea construirii de locuinte 
sociale se realizeaza in baza Legii 
locuintei nr.114/1996,cu 
modificarile si completarile 
ulterioare 
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- Construirea de locuinte sociale 
se finanteaza din bugetele locale 
in limitele prevederilor bugetare 
aprobate anual. Statul sprijina 
constructia de locuinte sociale 
prin transferuri de la bugetul de 
stat, stabilita anual cu acesta 
destinatie in bugetul MDRT 

2292. Anexa nr. 3/15/02 pag. 8-9 
Cap. 7001 
Subcap. 03 
Paragraf 01 

Susţinerea investiţiei – Municipiul 
Vaslui 
Locuinţe A.N.L – 160 apart. – 
Valoare 40.000 mii lei 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

Asigurarea fondului de locuinţe 
necesar in special persoanelor 
defavorizate care nu–şi pot achiziţiona 
un imobil,mai ales acum in perioadă 
de criză. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate fi 
stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 558 -

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-economice 
ale acestora au fost aprobate 
potrivit prevederilor alin. (1) al 
art. 43 al Legii nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclus obiectivul de investiţii 
„Program construcţii locuinţe 
pentru tineri destinate închirierii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2293. Subprogramul privind 
reabilitarea , modernizarea 
drumurilor de interes local .  
Cap.5001; Grupa 51; Art.01; 
Alin.3 
 

Alocarea sumei de 3 mil.ron 
pentru modernizarea si asfaltarea 
drumului comunal Beidaud-
Neatârnarea – com.Beidaud –
Jud. Tulcea. 
 

Prezentul drum de legatură 
dintre cele două sate ale 
comunei Beidaud este 
impracticabil. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 
 

principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

2294. Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02., Alin. 03,Subprogramul privind 
pietruirea , reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 81 mii lei, necesară 
pentru modenizare DC 99 A,comuna 
Tătărăşti,  Judeţul Bacău. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Drumurile sunt într-o stare avansată 
de degradare. În vederea asigurării 
posibilităţilor de deplasare a 
locuitorilor este nevoie de 
pietruirea, reabilitarea şi 
modernizarea drumului DC 99 
A,comuna Tătătrăşti. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
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si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2295. Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02., Alin. 20,Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.20, 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă a satelor, cu suma de 15,9 mii 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
satul Tătărăşti, comuna Tătărăşti,  
Judeţul Bacău. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţitea infrastructurii si 
creşterea gradului de civiliţie în 
satul Tătărăşti. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 
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2296. Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02., Alin. 20,Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.20, 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă a satelor, cu suma de 50 mii lei, 
necesari pentru realizarea sistemului 
de alimentare cu apă, în comuna 
Tătărăşti,  satele Cornii de Sus, 
Drăgeşti şi Gherdana, Judeţul Bacău. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni sau puţuri – nu 
mai corespund necesităţilor sau 
cerinţelor actuale, pentru 
modernizarea satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale . 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

2297.  
Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02., Alin. 03,Subprogramul privind 
pietruirea , reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 

 
Starea precară a drumurilor 
comunale îngreuneză desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 562 -

cu suma de 7,492 mii lei, necesară 
pentru Pth şi  modenizare DC 122 
Radeana-Gutinaş, comuna Ştefan cel 
Mare, Judeţul Bacău. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 
 

 
 

2298. Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
art. 01., Alin. 13, Programme de 
dezvoltare 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 55, 
TitlulVII ALTE TRANSFERURI, 
Art.01, alin. 13, Programme de 
dezvoltare, cu suma de 7,081 mii lei, 
necesară pentru amenajarea unui parc 
în satul Ştefan cel Mare, comuna 
Ştefan cel Mare, Judeţul Bacău. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 
 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unui 
spaţiu de odihnă şi agrement în 
conformitate cu standadele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene, pentru cetăţenii acestei 
comunităţii. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

2299. Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, Se propune suplimentarea bugetului  Pentru asigurarea unor condiţii Se propune respingerea 
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Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
01., Alin. 01, 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.01, alin.01, cu suma 
de 176,231 mii lei, necesară pentru 
proiect integrat :Canalizare şi staţie 
de epurare satele Radeana ;Centru de 
îngrijire bătrâni Negoieşti- comuna 
Ştefan cel Mare, judeţul Bacău. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 

sporite  indispensabile unei 
comunităţi, este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei prezidenţiale. 
 
 
 
 

amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011   

2300. Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
art. 01., Alin. 13, Programme de 
dezvoltare 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 55, 
TitlulVII ALTE TRANSFERURI, 
Art.01, alin. 13, Programme de 
dezvoltare, cu suma de 50 mii lei, 
necesară pentru amenajarea unui parc 
în satul Strugari, comuna Strugari, 
Judeţul Bacău. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor . 
 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unui 
spaţiu de odihnă şi agrement în 
conformitate cu standardele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene, pentru cetăţenii acestei 
comunităţii. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
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prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

2301.  
Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02., Alin. 03,Subprogramul privind 
pietruirea , reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 305.1137 mii lei, 
necesară pentru reconstrucţie pod 
peste râul Caşin, Judeţul Bacău. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor. 
 

 
Realizarea acestui proiect este 
necesară pentru a facilita 
locuitorilor traversarea rîului Caşin. 
În condiţii de ploaie sau zăpadă 
drumul  devine impracticabil. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale . 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

2302.  
Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02., Alin. 03,Subprogramul privind 
pietruirea , reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 35,500 mii lei, necesară 

 
Starea precară a drumurilor 
comunale îngreuneză desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale . 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 



 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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pentru reabilitarea şi  modenizarea 
drumurilor comunale DC183, DC 
183 A Solont, Sărata –Cucuieţi 
L=5,7Km, Judeţul Bacău. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 
 

2303. Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02., Alin. 20,Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.20, 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă a satelor, cu suma de 10,1 mii 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
comuna Mănăstirea,  Judeţul Bacău. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 
 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni sau puţuri – nu 
mai corespund necesităţilor sau 
cerinţelor actuale, pentru 
modernizarea satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 



 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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2304.  
Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02., Alin. 03,Subprogramul privind 
pietruirea , reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 180 mii lei, necesară 
pentru amenajare trotuare în comuna 
Mărgineni. 
 

 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 
 

 
Starea precară a drumurilor 
comunale îngreuneză desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2305. Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02., Alin. 20,Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.20, 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă a satelor, cu suma de 10,1 mii 
lei, necesari pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
comuna Mărgineni,  Judeţul Bacău. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 
 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizeaza 
combaterea poluării solului, a 
apelor subterane şi a apelor de 
suprafaţă receptoare 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei prezidenţiale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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2306. Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 

Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
01., Alin. 01, 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.01, alin.01, cu suma 
de 4.000 mii lei, necesară pentru 
înfiinţarea reţelei publice de apă 
uzată(canalizare şi staţie de epurare) 
în comuna Straoane, judeţul 
Vrancea.Studiul de fezabilitatea este 
realizat 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 
 

 
Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizeaza 
combaterea poluării solului, a 
apelor subterane şi a apelor de 
suprafaţă receptoare 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
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programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2307. Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
01., Alin. 01, 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.01, alin.01, cu suma 
de 100 mii lei, necesară pentru 
înfiinţarea reţelei de alimentare cu 
apă în satul Repedea, comuna 
Straoane, Judeţul Vrancea. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 
 

 
Pentru asigurarea unor condiţii 
sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesară extinderea 
reţelei de alimentare cu apă 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 570 -

- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2308.  
Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02., Alin. 03,Subprogramul privind 
pietruirea , reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.03, 
Subprogramul privind pietruirea, 

 
Starea precară a drumurilor 
comunale îngreuneză desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
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drumurilor de interes local reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 3.030 mii lei, necesară 
pentru modernizare DC 49 Straoane-
Repedea, judeţul Vrancea 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

2309.  
Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02., Alin. 03,Subprogramul privind 
pietruirea , reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 200 mii lei, necesară 
pentru întreţinere drumuri comunale, 
pietruire,comuna Straoane, judeţul 
Vrancea 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 
 

 
Drumurile sunt intr-o stare avansata 
de degradare ingreunînd circulatia 
automobilelor,aspect care pune in 
pericol siguranta locuitorilor. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

2310.  
Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02., Alin. 03,Subprogramul privind 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 

 
Drumurile sunt într-o stare avansată 
de degradare. În vederea asigurării 
posibilităţilor de deplasare a 
locuitorilor din comuna Straoane, 
este nevoie de pietruirea  şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
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pietruirea , reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

PUBLICE, Art.02, alin.03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 500 mii lei, necesară 
pentru amenajare trotuare pietonale 
la DN 2L,comuna Straoane, judeţul 
Vrancea 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 
 

modernizarea drumurilor locale  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2311.  
Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02., Alin. 03,Subprogramul privind 
pietruirea , reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 93.7 mii lei, necesară 
pentru reabilitare DC 196 Podiş –
Sepeni, ,comuna Mărgineni, judeţul 
Bacău 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 
 

 
Starea precară a drumurilor 
comunale îngreuneză desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
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a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2312. Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
art. 01., Alin. 13, Programme de 
dezvoltare 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 55, 
TitlulVII ALTE TRANSFER, 
Art.01, alin. 13, Programme de 
dezvoltare, cu suma de 18,6 mii lei, 
necesară pentru reabilitarea şi 
extinderea parcului din satul 
Ungureni, comuna Ungureni, Judeţul 
Bacău. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 
 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unui 
spaţiu de odihnă şi agrement în 
conformitate cu standadele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene, pentru cetăţenii acestei 
comunităţii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
- Lucrarea se poate finanta prin 
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Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 
 

2313. Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02., Alin. 20,Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.20, 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă a satelor, cu suma de 10 mii lei, 
necesară pentru realizarea sistemului 
de alimentare cu apă, în comuna 
Motoşeni, Judeţul Bacău. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 
 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizeaza 
combaterea poluării solului, a 
apelor subterane şi a apelor de 
suprafaţă receptoare 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

2314. Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02., Alin. 03,Subprogramul privind 
pietruirea , reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreuneză desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
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cu suma de 7mii lei, necesară pentru 
modenizare DC 39 A, Judeţul Bacău. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 
 

Infrastructurii  2011 

2315. Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02., Alin. 03,Subprogramul privind 
pietruirea , reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 7mii lei, necesară pentru 
reabilitare drum Pârâul Dulce şi 
Pârvuleşti, Judeţul Bacău. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 
 

Drumurile sunt într-o stare avansată 
de degradare. În vederea asigurării 
posibilităţilor de deplasare a 
locuitorilor este nevoie de 
pietruirea, reabilitarea şi 
modernizarea drumurilor locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
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a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2316. Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02., Alin. 02,Subprogramul privind 
pietruirea , reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 93.7 mii lei, necesară 
pentru reabilitare DC 194 Lucani-
Slatina, comuna Mărgineni, Judeţul 
Bacău. 
 

Realizarea acestui proiect este 
necesara pentru a putea asigura 
locuitorilor comunei Mărgineni 
condiţii de viaţa civilizata. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale . 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 
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Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 
 

2317. Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
01., Alin. 01, 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.01, alin.01, cu suma 
de 238 mii lei, necesară pentru 
proiect integrat : ADI Ungureni- 
Buhoci, modernizare drum comunal 
Viforeni, comuna Ungureni-Bijghir, 
comuna Buhoci, judeţul Bacău. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 
 
 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreuneză desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finantare mentionata nu 
poate fi avuta in vedere, deoarece 
sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au fost 
dimensionate in raport cu sarcinile 
ce ii revin acestei institutii pe anul 
2011 

2318. Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02., Alin. 20,Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.20, 
Subprogramul privind alimentarea cu 
apă a satelor, cu suma de 228,2mii 
lei, necesară pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă, în 
comuna Ungureni, satele : Bibireşti, 
Tociloasa, Garla Anei, Boteşti, 
Zlătari, Viforeni şi extindere retea de 
distribuţie localitatea Ungureni,  

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni sau puţuri – nu 
mai corespund necesităţilor sau 
cerinţelor actuale, pentru 
modernizarea satului românesc, 
pentru un trai decent sunt necesare 
astfel de investiţii. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
Se propune respingerea 
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Judeţul Bacău. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2319. Anexa3/15/2 Cap.5001, Grupa 51, Se propune suplimentarea bugetului Starea precară a drumurilor Se propune respingerea 
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Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02., Alin. 03,Subprogramul privind 
pietruirea , reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la cap.5001, Grupa 51, 
TitlulVI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢII ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art.02, alin.03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de1400 mii lei, necesară 
pentru reabilitarea şi  modenizare DC 
152 şi DC 128, comuna Tg. Trotuş 
Judeţul Bacău. 
 
Autori : Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor  

comunale îngreuneză desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflate la dispoziţia 
Guvernului. 
 

amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite pe 
bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2320. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se solicita defalcarea pe judete a 
sumelor prevăzută în bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului pentru Subprogramul 
pietruirea reabilitarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasificate.  
 
Autori :Grupul parlamentar PSD-
PC+ 
Deputat PSD+PC  Mircea Dusa 
Deputat PSD+PC  Aurelia Vasile  
Deputat PSD+PC  Viorel 
Hrebenciuc Deputat PSD+PC  
Dumitru Chirita 

Stabilirea prin Legea Bugetului de 
Stat a sumelor aferente 
Subprogramului pietruirea 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasificate pentru fiecare judeţ în 
parte, elimină riscul unor alocări 
mai puţin transparente.  
 
Sursa de Finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

 
2321. Anexa 3/15/02  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1.000 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Reabilitare DC 100, 
segment de 2 Km”- comuna 
Branişte, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Stare avansată de degradare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 583 -

nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

 
2322. Anexa 3/15/02  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1.000 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Continuare, 
modernizare  DC 38 Km 3-000-Km 
5-000” –comuna Ponoarele, jud 
Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Investiţia este începută, executat 3 
Km şi trebuie finalizată. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

 
2323. Anexa 3/15/02  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1.600 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Modernizare  DC 41 
Baia de Aramă-Gărdăneasa 5 Km 
P.T-Execuţie  Km 0-000   3-000”- 
comuna Ponoarele, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv nou care asigură legătura  
a peste  
1000 locuitori cu oraşul Baia de 
Aramă 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

 
2324. Anexa 3/15/02  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2.800 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Asfaltare  DC 65 
(Strehaia –Voloiac –Ruptura)” – 
comuna Voloiac, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Început în  2008 şi nefinalizat, 5 
Km rămaşi nefinalizaţi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

 
2325. Anexa 3/15/02  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
3.000 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Asfaltare  DC 68 ( 
Voloiac-Cotoroaia -6Km)” – comuna 
Voloiac, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Început în 2008 şi nefinalizat , 
construit poduri şi podeţe necesare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

 
2326. Anexa 3/15/02  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
450 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Modernizare drum  
sătesc Valea Bună cca.3,5 Km”-
comuna Voloiac, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Face legătura cu DC 65 Strehaia –
Voloiac, drum necorespunzător 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

 
2327. Anexa 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Modernizare DC 72A-
1Km”- comuna Grozeşti, jud 
Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuarea lucrării, lucrarea a fost 
începută în anul 2008 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

 
2328. Anexa 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2.197 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Modernizare DC 78” - 
comuna Stângăceaua, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

 
2329. Anexa 3/15/02  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2.198 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Modernizare  DC 74”- 
comuna Sângăceaua, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

 
2330. Anexa 3/15/02  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
9.000 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Modernizare  DC 54 
Şovarna-Runcşor-Dâlma aprobat 
prin  HG 577/97”–comuna Bala, jud 
Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv de investiţii nou cu impact  
social major pentru refacerea 
infrastructurii pentru satele Dâlma 
şi Runcşor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

 
2331. Anexa 3/15/02  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
11.568,545 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului Betonare drumuri 
comunale , comuna Şimian, jud 
Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv nou de investiţie cu 
impact social 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

 
2332. Anexa 3/15/02  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
218,255 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Gabioane pe DC 81 
Higiu (alunecare de teren)”- comuna 
Dumbrava, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv nou de investiţie Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

 
2333. Anexa 3/15/02  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
450 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Modernizare DC 53”-
comuna Isverna, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Investiţie nouă Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

 
2334. Anexa 3/15/02  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 04 – Programul pentru 
construcţiile de locuinţe şi săli de 
sport 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
3.500 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Sală de sport în satul 
Voloiac” – comuna Voloiac, jud 
Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Dorinţa de a face sport. Rezultate 
foarte bune obţinute la nivel  
naţional. 

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

 
2335. Anexa 3/15/02  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru  finanţarea 

Obiectiv nou de investiţii cu impact 
social necesar pentru dezvoltarea şi 

 
Se propune respingerea 
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Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 04 – Programul pentru 
construcţiile de locuinţe şi săli de 
sport 

obiectivului ,,Construire Bază 
sportivă multifuncţională aprobat 
prin (OG 7/06)- comuna Bala, jud 
Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

declararea zonei ca staţiune 
balneară de inters local 

amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

 
2336. Anexa 3/15/02  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 04 – Programul pentru 
construcţiile de locuinţe şi săli de 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
400 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Construire Sală de 
sport -documentaţie depusă la 
Compania Naţională de Investiţii”- 
comuna Bala, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 

Obiectiv nou de investiţii cu impact 
social necesar pentru dezvoltarea şi 
declararea zonei ca staţiune 
balneară de interes local 

 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
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sport    
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

 
2337. Anexa 3/15/02  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 05 – Finanţarea 
elaborării şi/sau reactualizării 
planuriloe urbanistice generale şi a 
regulamentelor locale de urbanism 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
150 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Studii fezabilitate. 
Proiecte infrastructură apă-canal-
asfalt –comuna Căzăneşti, jud 
Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 

Continuare obiectiv de  investiţii Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
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Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 
2338. Anexa 3/15/29 - 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
600 mii lei pentru  finanţarea 
,,Reabilitare şi extindere reţea de apă 
comuna Bala aprobat prin HG 
577/97”-, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 

Continuare obiectiv de investiţii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
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Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 
2339. Anexa 3/15/29 - 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
700 mii lei pentru  finanţarea 
,,Extindere canalizare şi construire 
staţie de epurare comuna Bala 
aprobat prin (OG 7/06)”- comuna 
Bala, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite ale 

Continuare obiectiv de investiţii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
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PNL apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 
2340. Anexa 3/15/29 - 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
300 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Alimentare cu 
apă+canalizare+staţie epurare”- 
comuna Vlădaia, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 

Obiectiv nou de investiţie cu 
impact social 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
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PNL populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 
2341. Anexa 3/15/29 - 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului Extindere alimentare cu 
apă P.T.-Execuţie 3 Km “–comuna 
Ponoarele, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Alimentare cu apă a 4 sate care duc 
lipsă acută de apă în perioada de 
vară 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
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locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2342. Anexa 3/15/29 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4.017,80 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Alimentare cu apă în 
sistem canalizat”- comuna Broşteni, 
jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Alimentare cu apă satelor care duc 
lipsă acută de apă în perioada de 
vară 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
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programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 
2343. Anexa 3/15/29 - 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4.500 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Alimentare cu apă sat 
Voloiac”- comuna Voloiac, jud 
Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Există proiect şi studiu de 
fezabilitate din 1995 dar nu s-au 
primit fonduri 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
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Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 
2344. Anexa 3/15/29 - 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
394,144 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului Sistem integrat de 
alimentare cu apă, staţii de tratare, 
canalizare şi staţii de epurare în 
satele Dedoviţa Veche, Ergheviţa, 
Poroina şi Valea Copcii, comuna 
Şimian, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Cotă de cofinanţare Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
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Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 
2345. Anexa 3/15/29 - 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
721,304 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului Canale colectare în 
localitatea Piatra Albă, comuna 
Şimian, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv nou de investiţie cu 
impact social 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
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inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 
2346. Anexa 3/15/29 - 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1554,412 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Sistem centralizat de 
alimentare cu apă a satelor 
Dumbrava de Jos şi Higiu”-comuna 
Dumbrava jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv nou de investiţie Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
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investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 
2347. Anexa 3/15/29 - 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
100 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Alimentare cu apă-sat 
Prejna”- comuna Balta, jud 
Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Stare avansată de uzură pentru 
multe componente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
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sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 
2348. Anexa 3/15/29 - 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
200 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,, Alimentare cu apă sat 
Nadanova”- comuna Isverna, jud 
Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Investiţie nouă Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
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canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 
2349. Anexa 3/15/29 - 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii în 
continuare) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
200 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Finalizare reabilitare  
Cămin Cultural Voloiac”- comuna 
Voloiac, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv început şi aproape de 
finalizare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

 
2350. Anexa 3/15/29 - 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  

Din suma prevăzută se alocă suma de 
300 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Reabilitare şi extindere 

Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii în 
continuare) 

Cămin Cultural Bala” –comuna Bala, 
jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

 
2351. Anexa 3/15/29 - 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii în 
continuare) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
100 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,, Reabilitare Cămin 
Cultural Severineşti”-comuna 
Căzăneşti, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 

Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
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Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

 
2352. Anexa 3/15/29 - 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
200 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Construire Cămin 
cultural Cerna Vîrf”- comuna 
Isverna, jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Investiţie nouă Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
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2353. Anexa 3/15/29 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1.800 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Reabilitare Casa de 
cultură “-oraşul Strehaia, jud 
Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Investiţie nouă Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

 
2354. Anexa 3/15/02 

Ministerul dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin.03 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Asfaltarea drumurilor locale, 
localitatea Jibert, judeţul Braşov. 

 
Autor, 
Deputat Mihai Donţu, PNL 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând pericolul 
producerii de accidente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

 
2355. Anexa 3/15/02 

Ministerul dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin.03 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Asfaltarea drumurilor locale, 
localitatea Ungra, judeţul Braşov 

 
Autor, 
Deputat Mihai Donţu, PNL 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând pericolul 
producerii de accidente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

 
2356. Anexa 3/15/02 

Ministerul dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin.03 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Asfaltarea drumurilor locale, 
localitatea Şoareş, judeţul Braşov 

 
Autor, 
Deputat Mihai Donţu, PNL 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând pericolul 
producerii de accidente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

 
2357. Anexa 3/15/02 

Ministerul dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin.03 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Asfaltarea drumurilor locale, 
localitatea Cincu, judeţul Braşov 

 
Autor, 
Deputat Mihai Donţu, PNL 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând pericolul 
producerii de accidente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 616 -

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

 
2358. Anexa 3/15/02 

Ministerul dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin.03 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Asfaltarea drumurilor locale, 
localitatea Hoghiz, judeţul Braşov 

 
Autor, 
Deputat Mihai Donţu, PNL 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând pericolul 
producerii de accidente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 617 -

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

 
2359. Anexa 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin.03 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Asfaltarea drumurilor locale, 
localitatea Homorod, judeţul Braşov 

 
Autor, 
Deputat Mihai Donţu, PNL 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând pericolul 
producerii de accidente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 618 -

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

 
2360. Anexa 3/15/02 

Ministerul dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin.03 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Asfaltarea drumurilor locale, 
localitatea Racoş, judeţul Braşov 

 
Autor, 
Deputat Mihai Donţu, PNL 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând pericolul 
producerii de accidente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 619 -

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

 
2361. Anexa 3/15/02 

Ministerul dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin.03 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Asfaltarea drumurilor locale, 
localitatea Parău, judeţul Braşov 

 
Autor, 
Deputat Mihai Donţu, PNL 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând pericolul 
producerii de accidente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 620 -

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

 
2362. Anexa 3/15/02 

Ministerul dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin.03 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Asfaltarea drumurilor locale, 
localitatea Ticuşu, judeţul Braşov 

 
Autor, 
Deputat Mihai Donţu, PNL 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând pericolul 
producerii de accidente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 621 -

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

 
2363. Anexa 3/15/02 

Ministerul dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin.03 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Asfaltarea drumurilor locale, 
localitatea Augustin, judeţul Braşov 

 
Autor, 
Deputat Mihai Donţu, PNL 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând pericolul 
producerii de accidente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 622 -

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

 
2364. Anexa 3/15/02 

Ministerul dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin.03 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Asfaltarea drumurilor locale, 
localitatea Ormeniş, judeţul Braşov 

 
Autor, 
Deputat Mihai Donţu, PNL 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând pericolul 
producerii de accidente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 623 -

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

 
2365. Anexa 3/15/02 

Ministerul dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin.03 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Asfaltarea drumurilor locale, 
localitatea Apaţa, judeţul Braşov 

 
Autor, 
Deputat Mihai Donţu, PNL 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând pericolul 
producerii de accidente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 624 -

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

 
2366. Anexa 3/15/02 

Ministerul dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin.03 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Asfaltarea drumurilor locale, 
localitatea Crizbav, judeţul Braşov 

 
Autor, 
Deputat Mihai Donţu, PNL 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând pericolul 
producerii de accidente. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 625 -

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

 
2367. Anexa 3/15/02 

Ministerul dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin.20 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
2000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Realizare reţea de alimentare cu apă, 
sat Vlădeni, comuna Dumbrăviţa, 
judeţul Braşov. 

 
Autor, 
Deputat Mihai Donţu, PNL 
Grupurile parlamentare  ale  

Investiţie strict necesară pentru că 
această localitate nu beneficiază de 
o reţea de apă potabilă. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 626 -

Partidului Naţional Liberal reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

 
2368. Anexa 3/15/02 

Ministerul dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin.20 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
2000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Realizare reţea de alimentare cu apă, 
sat Roadeş, comuna Buneşti, judeţul 
Braşov 

 
Autor, 
Deputat Mihai Donţu, PNL 
Grupurile parlamentare  ale  

Investiţie strict necesară pentru că 
această localitate nu beneficiază de 
o reţea de apă potabilă. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 627 -

Partidului Naţional Liberal reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

 
2369. Anexa 3/15/29 

Ministerul dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 19 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
2000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Realizare sistem canalizare,  comuna 
Măieruş, judeţul Braşov 

 
Autor, 
Deputat Mihai Donţu, PNL 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

Investiţia este necesară pentru ca 
locuitorii comunei Măieruş să poată 
beneficia de condiţiile unui trai 
civilizat 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 628 -

împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 
2370. Anexa 3/15/29 

Ministerul dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 19 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
2000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Realizare sistem canalizare, sat 
Rotbav, comuna Feldioara, judeţul 
Braşov. 

 
Autor, 
Deputat Mihai Donţu, PNL 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

Investiţia este necesară pentru ca 
locuitorii localităţilor din 
vecinătatea Feldioarei să poată 
beneficia de condiţiile unui trai 
civilizat. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 



 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 
2371. Anexa 3/15/29 

Ministerul dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 19 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
3000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Realizare sistem canalizare, comuna 
Comana, judeţul Braşov 

 
Autor, 
Deputat Mihai Donţu, PNL 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

Investiţia este necesară pentru ca 
locuitorii comunei Comana să poată 
beneficia de condiţiile unui trai 
civilizat. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 



 
Nr. 
crt. 
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faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 
2372. Anexa 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,  
Art. 02/alin.03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 47.300 mii lei pentru finanţarea 

obiectivului Reabilitare drumuri 
judeţene DJ 22BNăvodari – Mihai 

Viteazu şi drumuri comunale 226A 
Tariverde – Nuntaşi  -Complexul 

Arheologic Histria, jud. Constanţa
 
Autori: deputat PNL Gheorghe 
Dragomir,  
deputat PNL Mihai Lupu şi senator 
PNL Puiu Haşotti 
Grupurile parlamentare reunite ale 

Programul pentru reabilitarea si 
modernizarea a 10.000 km de 

drumuri de interes judetean si 
drumuri de interes local – 

obiectiv nou

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 



 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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PNL a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2373. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, 
Art. 02/alin.03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se alocă suma 
de 1500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Întreţinere reparaţii 
drumuri efectuate prin programul 
SAPARD, jud. Constanţa 
 
Autori: deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Mihai Lupu 
şi senator PNL Puiu Haşotti 

Grupurile parlamentare reunite 
ale PNL

Continuare obiectiv de investiţii
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 



 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

 
2374. Anexa 3/15/02  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,  
Art. 02/alin.03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 450 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului  Lucrări de reabilitare 
drumuri comunale în comuna 
Istria, jud. Constanţa 
 
Autori: deputat PNL Gheorghe 
Dragomir,  
deputat PNL Mihai Lupu şi senator 
PNL Puiu Haşotti 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 



 
Nr. 
crt. 
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a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

 
2375. Anexa 3/15/02  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 
02/alin.03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 450 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului  Pietruire drumuri 
comunale, comuna Mereni, jud. 
Constanţa 
 
Autori: deputat PNL Gheorghe 
Dragomir,  
deputat PNL Mihai Lupu şi senator 
PNL Puiu Haşotti 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Programul pentru reabilitarea şi 
modernizarea a 10.000 km de 
drumuri de interes judeţean şi 
drumuri de interes local – 
obiectiv nou 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
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a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

 
2376. Anexa 3/15/02  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 
02/alin.03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 344 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului  Fluidizare trafic în 
zona e frontiera 2 Mai, comuna 
Limanu, jud. Constanţa 
 
Autori: deputat PNL Gheorghe 
Dragomir,  
deputat PNL Mihai Lupu şi senator 
PNL Puiu Haşotti 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Programul pentru reabilitarea şi 
modernizarea a 10.000 km de 
drumuri de interes judeţean şi 
drumuri de interes local – 
obiectiv nou. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 



 
Nr. 
crt. 
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a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

 
2377. Anexa 3/15/02  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 
02/alin.03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1000 lei pentru  finanţarea 
obiectivului  Modernizare şi 
reabilitare drumuri comunale, 
comuna Comana, jud. Constanţa 
 
Autori: deputat PNL Gheorghe 
Dragomir,  
deputat PNL Mihai Lupu şi senator 
PNL Puiu Haşotti 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Programul pentru reabilitarea şi 
modernizarea a 10.000 km de 
drumuri de interes judeţean şi 
drumuri de interes local – 
obiectiv nou. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 636 -

a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2378. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02, alin. 
21 – obiective de investiţii în turism

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 160 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului Cofinanţare proiect de 
promovare turistică ”Pe urmele 
argonauţilor”, comuna Istria, jud. 
Constanţa 
 
Autori: deputat PNL Gheorghe 
Dragomir,  
deputat PNL Mihai Lupu şi senator 
PNL Puiu Haşotti 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv nou de investiţie cu 
impact social

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
-Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
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aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
2379. Anexa 3/15/29 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiectiv în continuare) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
300 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului  Reabilitare sisteme 
alimentare cu apă comuna Oltina, 
jud. Constanţa 
 
Autori: deputat PNL Gheorghe 
Dragomir,  
deputat PNL Mihai Lupu şi senator 
PNL Puiu Haşotti 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

 Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 



 
Nr. 
crt. 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

 
2380. Anexa 3/15/29  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 6450 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului  Reabilitare şi 
construcţie canalizare manajeră 
sat 2 Mai, comuna Limanu, jud. 
Constanţa 
 
Autori: deputat PNL Gheorghe 
Dragomir,  
deputat PNL Mihai Lupu şi senator 
PNL Puiu Haşotti 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

 Obiectiv nou de investiţie cu 
impact social

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 



 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

 
2381. Anexa 3/15/29 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii în 
continuare) 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 15 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare Cămin 
Cultural – sat Ciobăniţa, comuna 
Mereni, jud. Constanţa 
 
Autori: deputat PNL Gheorghe 
Dragomir,  
deputat PNL Mihai Lupu şi senator 
PNL Puiu Haşotti 

Grupurile parlamentare reunite 
ale PNL

Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

 
2382. Anexa 3/15/02  

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 5,220 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Adaptarea la nevoile 
actuale şi viitoare a strategiei de 
dezvoltare a comunei Drăganu, 

Cofinanţare fonduri europene – 
2%, obiect nou de investiţie 
Programul operaţional Dezvoltarea 
Capacităţii Administrative 2007-
2013 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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administraţiei publice, art. 
02/alin 05 – Finanţarea elaborării 
şi/sau actualizării planurilor 
urbanistice generale şi a 
regulamentelor locale de 
urbanism 

jud. Argeş 
 
Autori: deputat PNL  Andrei Gerea 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
2383. Anexa 3/15/29

 Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului  
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
700 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Alimentare cu apă în 
comuna Ştefan cel Mare, jud. Argeş. 
 
Autori: deputat PNL  Andrei Gerea 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare investiţie Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Nu se specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
nici aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
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Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2384. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 04 – Programul pentru 
construcţiile de locuinţe şi săli de 
sport 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construire Bloc 13 apt.- 
ANL, oraş Câmpeni - judeţul Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor,            
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv nou - necesitatea 
construirii de locuinte pentru tineri 
casatoriti 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Nu se specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
nici aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 642 -

principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Program construcţii 
locuinţe pentru tineri destinate 
închirierii”, cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite 
 

2385. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitaree a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare retea  apa 
str.Horea, extindere canalizare-
str.Transilvaniei oraş Câmpeni - 
judeţul Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 

Obiectiv nou - strazi cu retea de apa 
si canalizare foarte vechi. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Nu se specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
nici aprobată făra stabilirea sursei 
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(obiective noi) Atanasiu, 
 deputat PNL Călin Potor,           
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

de finantare”. 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2386. Anexa 3/15/29 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
150 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare si 
modernizare casa de Cultura oraşul 
Câmpeni, judeţul Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 

Necesitatea unui centru cultural 
modern în capitala moţilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Nu se specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
nici aprobată făra stabilirea sursei 
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 deputat PNL Călin Potor,           
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

de finantare”. 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
 

2387. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

    Din suma prevăzută se alocă  
suma de   80 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitarea drumurilor 
de interes local din oraşul Ocna 
Mureş, Str. Iazului, judeţul Alba.  
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor,            
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţii. Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Nu se specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
nici aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
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a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2388. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 04 – Programul pentru 
construcţiile de locuinţe şi săli de 
sport 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
2.030 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Bloc locuinte sociale 
6ABC, 33 apt. – Ansamblul 304 
apartamente Ocna Mures - judeţul 
Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor,            
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţii. Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Nu se specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
nici aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
- Finantarea construirii de 
locuinte sociale se realizeaza in 
baza Legii locuintei 
nr.114/1996,cu modificarile si 
completarile ulterioare 
- Construirea de locuinte sociale 
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se finanteaza din bugetele locale 
in limitele prevederilor bugetare 
aprobate anual. Statul sprijina 
constructia de locuinte sociale 
prin transferuri de la bugetul de 
stat, stabilita anual cu acesta 
destinatie in bugetul MDRT 

2389. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 05 – Finanţarea 
elaborării şi/sau actualizării 
planurilor urbanistice generale şi a 
regulamentelor locale de urbanism 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1.360 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Sistemul informational 
specific domeniului imobiliar- 
edilitar si de constituire a bancii de 
date urbane pentru orasul Ocna 
Mures, judeţul Alba.  
 
 Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
 deputat PNL Călin Potor,           
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

În curs de derulare. Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Nu se specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
nici aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

2390. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1.295 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Alimentare cu apa - 
Cisteiu de Mures si Micoslaca, Oras 
Ocna Mures, judeţul Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
 deputat PNL Călin Potor,           
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiect nou de investitii cu impact 
social HGR 1435/2010. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Nu se specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
nici aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2391. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 05 – Finanţarea 
elaborării şi/sau actualizării 
planurilor urbanistice generale şi a 
regulamentelor locale de urbanism 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
225 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Planul urbanistic 
general, Regulamentul de urbanism 
si Strategia de dezvoltare spatiala a 
orasului Ocna Mures, judeţul Alba.  
 
 Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 

Reactualizare. Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Suma prevăzuta pentru anul 
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 deputat PNL Călin Potor,           
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

2011 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 14 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
 

2392. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

    Din suma prevăzută se alocă  
suma de   300 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Reabilitare 
drum comunal DC 3 km 1+ 500 - km 
6+ 109, oraş Ocna Mures - 
Micoslaca, judeţul Alba.  
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor,            
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţii. Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Nu se specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
nici aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2393. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
7.510 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Extinderea si reabilitarea 
infrastructurii de apa si apa uzata din 
Orasul Ocna Mures, judeţul Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
 deputat PNL Călin Potor,           
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Faza proiectare/ continuare lucrari. Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Nu se specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
nici aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
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Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2394. Anexa 3/15/29 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
215 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Canalizare menajera si 
statie de epurare in comuna Şugag, 
judeţul Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
 deputat PNL Călin Potor,           
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Solicitam restituirea sumei de 215 
mii lei achitata din fonduri proprii 
la obiectivul de investitii conf. 
OG.2/2006, parte ce trebuia 
suportata din fonduri de la guvern. 
Mentionam ca aceasta suma a fost 
achitata deoarece lucrarea este 
terminata. Mentionam ca aceasta 
suma ne este necesara pentru 
continuarea lucrarilor la Casa de 
Cultura. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Nu se specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
nici aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
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programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2395. Anexa 3/15/29 - 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
2.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construire Casa de 
Cultura in comuna Şugag, judeţul 
Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
 deputat PNL Călin Potor,           
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

In comuna Şugag nu exista Camin 
Cultural motiv pentru care 
solicitam aceasta suma. Lucrarea a 
fost inceputa din fonduri proprii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Nu se specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
nici aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
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propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
 

2396. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   1.249 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare DC 29 
Veseus si DJ 107  comuna Jidvei, 
judeţul Alba.  
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor,            
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiect nou de investitii cu impact 
social. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Nu se specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
nici aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2397. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

 Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   1.616 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului modernizare strazi in 
comuna Jidvei, judeţul Alba.  
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor,            
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiect nou de investitii cu impact 
social. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Nu se specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
nici aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
 

2398. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 

 Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   1.120 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare trotuare - 
din pavaje, in Comuna Jidvei, judeţul 
Alba.  
 
Autori: deputat PNL Teodor 

Obiect nou de investitii cu impact 
social. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Nu se specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
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privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor,            
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

nici aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

2399. Anexa 3/15/02  Din suma prevăzută se alocă  suma Cofinantare fonduri europene. Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 21 – obiective de 
investiţii în turism 

de   150 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Promovare potential 
turistic in comuna Jidvei, judeţul 
Alba.  
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor,            
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

amendamentului intrucat 
Nu se specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
nici aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

2400. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

 Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   1.500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construire trotuare - din 
pavaje, in Comuna Sincel, judeţul 

Obiect nou de investiţii. Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Nu se specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Alba.  
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor,            
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
nici aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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2401. Anexa 3/15/29  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare si 
modernizare Camin cultural comuna 
Sincel, judeţul Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
 deputat PNL Călin Potor,           
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv nou de investiţii. Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Nu se specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
nici aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
 

2402. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
5.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Canalizare comuna 
Sincel, judeţul Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 

Obiect nou de investitii. Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Nu se specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
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apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

 deputat PNL Călin Potor,           
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

nici aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2403. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Subprogramul privind poduri şi 
podeţe pe  drumurile comunale şi 
săteşti  
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

Alocarea sumei de 300 mii lei pentru 
refacerea podului de peste canal râu 
BISTRIŢA, cu o lungime de 30 ML, 
din localitatea SĂVINEŞTI, comuna 
SĂVINEŞTI, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent Culiţă 
Tărâţă 

Motivaţia: Asigură legătura între 
localităţile SĂVINEŞTI şi 
DUMBRAVA DEAL; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Nu se specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
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01; Alineatul 3 nici aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

2404. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Subprogramul privind poduri şi 
podeţe pe  drumurile comunale şi 
săteşti  
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1807 mii lei 
pentru refacerea podului de peste 
pârâul IAPA, în lungime de 50 ml, 
din  comuna PIATRA ŞOIMULUI, 
judeţul Neamţ 
Autor: Deputat Independent Culiţă 
Tărâţă 

Motivaţia: Podul face legătura între 
localităţile IAPA şi DELENI; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Nu se specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
nici aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

2405. Anexa 3/15/02, 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, 
capitolul 5001, gr. 51, art. 02, alin. 
03 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
300 mii lei pentru obiectivul 
„Pietruirea drumurilor comunale” din 
comuna Clejani, judeţul Giurgiu 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2406. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 300 mii lei pentru 
obiectivul „Pietruirea drumurilor 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
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 capitolul 5001, gr. 51, art. 02, alin. 
03 

comunale” din comuna Gostinu, 
judeţul Giurgiu 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Guvernului fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2407. Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
capitolul 5001, gr. 51, art. 02, alin. 
03 

Se propune alocarea sumei de 3700 
mii lei pentru judeţul Giurgiu, 
comuna Cosoba pentru finanţarea 
obiectivului „Modernizare DC 144 – 
Cosoba – limită judeţ Dâmboviţa 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2408. Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
capitolul 5001, gr. 51, art. 02, alin. 
03 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 1200 mii lei 
pentru judeţul Giurgiu, comuna 
Găiseni pentru obiectivul 
„Modernizare DC 187 – sat 
Căscioarele  – A1” 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
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si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2409. Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
capitolul 5001, gr. 51, art. 02, alin. 
03 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 1200 mii lei 
pentru judeţul Giurgiu, comuna 
Găiseni pentru obiectivul 
„Modernizare DC 190 – comuna 
Găiseni – comuna Vânătorii Mici” 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 665 -

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2410. Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
capitolul 5001, gr. 51, art. 02, alin. 
03 

se propune alocarea sumei de 300 
mii lei pentru obiectivul „Pietruirea 
drumurilor comunale” din comuna 
Gogoşari, judeţul Giurgiu 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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PNL principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2411. Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

se propune alocarea sumei de 800 
mii lei pentru judeţul Giurgiu, 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
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capitolul 5001, gr. 51, art. 02, alin. 
03 

comuna Răsuceni pentru obiectivul 
„Modernizare DC 24 – sat Răsuceni  
– sat Carapancea”, comuna Răsuceni, 
judeţul Giurgiu 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2412. Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
capitolul 5001, gr. 51, art. 02, alin. 
20 

se propune alocarea sumei  de 200 
mii lei  pentru judeţul Giurgiu, 
comuna Toporu pentru obiectivul 
„Alimentare cu apă a satelor Toporu 
şi Tomuleşti 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Finalizarea obiectivului de 
investiţie, îmbunătăţirea condiţiilor 
de viaţă. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2413. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
capitolul 5001, gr. 51, art. 02, alin. 
03 

se propune alocarea sumei de 400 
mii lei pentru obiectivul „Pietruirea 
drumurilor comunale” din comuna 
Putineiu, judeţul Giurgiu 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
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Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2414. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
capitolul 5001, gr. 51, art. 02, alin. 
03 

Din suma prevăzută  se propune 
alocarea sumei de 300 mii lei pentru 
obiectivul „Pietruirea drumurilor 
comunale” din comuna Singureni, 
judeţul Giurgiu 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2415. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
capitolul 5001, gr. 51, art. 02, alin. 
03 

Din suma prevăzută  se propune 
alocarea sumei de 300 mii lei pentru 
obiectivul „Pietruirea drumurilor 
comunale” din comuna Stoeneşti, 
judeţul Giurgiu 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2416. Anexa 3/15/02 se propune alocarea sumei de 300 Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
capitolul 5001, gr. 51, art. 02, alin. 
03 

mii lei pentru obiectivul „Pietruirea 
drumurilor comunale” din comuna 
Schitu, judeţul Giurgiu 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Sursa de finanţare:  
 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2417. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
capitolul 5001, gr. 51, art. 02, alin. 
03 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 300 mii lei pentru 
obiectivul „Pietruirea drumurilor 
comunale” din comuna Letca Nouă, 
judeţul Giurgiu 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2418. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
capitolul 5001, gr. 51, art. 02, alin. 
03 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 300 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Pietruirea 
drumurilor comunale” din comuna 
Vedea, judeţul Giurgiu 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
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a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2419. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru obiectivul „Reabilitare şi 
asfaltare drum comunal Măgurele – 
Jeica” com. Mărişelu, jud. Bistriţa-

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Nu se specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
nici aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 677 -

Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2420. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 800 mii lei pentru 
obiectivul „Asfaltare DC 38 

Obiectiv în continuare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Nu se specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
nici aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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Dumbrăviţa” com. Spermezeu, jud. 
Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2421. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local 
clasate 
Din suma prevăzută se propune 

Obiectiv în continuare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Nu se specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
nici aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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 alocarea sumei de 850 mii lei pentru 
obiectivul „Reabilitare şi asfaltare 
drumuri comunale Urmeniş – 
Şopteriu” com. Urmeniş, jud. 
Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2422. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 500 mii lei pentru 
obiectivul „Amenajare trotuar în 
satul Domneşti”, com. Mărişelu, jud. 
Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Obiectiv nou Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Nu se specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
nici aprobată făra stabilirea sursei 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

 de finantare”. 
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
 

2423. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 400 mii lei pentru 
obiectivul „Reabilitare şi asfaltare 
drum comunal Visuia-Budeşti”, com. 
Miceştii de Câmpie, jud. Bistriţa-
Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv în continuare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Nu se specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
nici aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2424. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 400 mii lei pentru 
obiectivul „Pietruire drumuri 
comunale”, com. Miceştii de 
Câmpie, jud. Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv în continuare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Nu se specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
nici aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2425. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 800 mii lei pentru 
obiectivul „Reabilitare drumuri 
comunale”, com. Tiha Bârgăului, 
jud. Bistriţa-Năsăud  
 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Lucrare în derulare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Nu se specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
nici aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
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si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2426. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 400 mii lei pentru 
obiectivul „Pietruire străzi 
comunale”, com. Urmeniş, jud. 
Bistriţa-Năsăud  
 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv nou de investiţie Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Nu se specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
nici aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
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a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2427. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 68 mii lei pentru 
obiectivul „Alimentare cu apă” com. 
Poiana Ilvei, jud. Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Lucrări restante Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Nu se specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
nici aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2428. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 02, 
alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 600 mii lei pentru 
obiectivul „Alimentare cu apă, sat 
Neţeni” com.Mărişelu, jud. Bistriţa-
Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv nou Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Nu se specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
nici aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2429. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Titlul VIII, art.01, Programe din 
Fondul European de Dezvoltare 
Regională 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 1.600 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Asfaltare străzi, modernizare cămin  
şi construire grădiniţă”, com. 
Urmeniş, jud. Bistriţa-Năsăud 
(măsura 322) 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Cofinanţare fonduri europene 
măsura 322 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Nu se specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
nici aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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 Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2430. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 6.400 mii lei 
pentru obiectivul „Canalizare, staţie 
de epurare şi extinderea alimentării 
cu apă” com. Poiana Ilvei, jud. 
Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv nou Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul MDRT au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
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cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările ulterioare 

 
2431. Anexa 3/15/29 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 660 mii lei pentru 
obiectivul „Canalizare şi Staţie de 
epurare”, com. Urmeniş, jud. 
Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Investiţie nouă Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul MDRT au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările ulterioare 
 

2432. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii în 
continuare) 
 
 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 600 mii lei pentru 
obiectivul „Reabilitare cămine 
culturale”, com. Miceştii de Câmpie, 
jud. Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv în continuare Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul MDRT au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările ulterioare 

 
2433. Anexa 3/15/29 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii în 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 500 mii lei pentru 
obiectivul „Reabilitare cămin 
cultural”, com. Tiha Bârgăului, jud. 
Bistriţa-Năsăud  

Lucrare în derulare  Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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continuare) 
 
 

 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul MDRT au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările ulterioare 

 
2434. Anexa 3/15/29 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii noi) 
 
 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 80 mii lei pentru 
obiectivul „Reparaţie capitală cămin 
Fînaţe”, com. Urmeniş, jud. Bistriţa-
Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Investiţie nouă Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite pe 
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destinaţiile din bugetul MDRT au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările ulterioare 

2435. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului  
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
03 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 800 mii lei pentru 
pietruire drumuri de interes local, în 
comuna Făcaeni, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora; 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune este absolut necesară 
pietruirea drumurilor de interes 
local. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei  

2436. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului  
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
20 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 5 mii lei pentru 
reabilitare alimentare cu apă, 
Municipiul Feteşti, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora; 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune este absolut necesară 
reabilitarea şi extinderea reţelei de 
alimentare cu apă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei  

2437. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului  
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
20 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 500 mii lei pentru 
modernizare sistem de alimentare cu 
apă în comuna Făcaeni, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora; 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL  

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune este absolut necesară 
reabilitarea şi extinderea reţelei de 
alimentare cu apă. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei  

2438. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului  
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 500 mii lei pentru 
reabilitare si modernizare alimentare 
cu apă, în Municipiul Tandărei, 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune este absolut necesară 
reabilitarea şi extinderea reţelei de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
20 

judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora; 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

alimentare cu apă. 
 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei  

2439. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului  
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
20 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 4200 mii lei 
pentru sistem de alimentare cu apa în 
sat Lacusteni, Platonesti, judeţul 
Ialomiţa 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora; 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune este absolut necesară 
reabilitarea şi extinderea reţelei de 
alimentare cu apă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
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Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei  

2440. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
20 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 4200 mii lei 
pentru sistem de alimentare cu apa în 
Platonesti, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora; 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune este absolut necesară 
reabilitarea şi extinderea reţelei de 
alimentare cu apă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei  

2441. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Titlul VIII – Proiecte cu finanţare 
din Fonduri Externe 
Nerambursabile, art.01 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 275 mii lei pentru 
cofinanţare proiecte de investiţii prin 
operatorul regional de apă, 
canalizare, staţie epurare, în 
Municipiul Feteşti, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora; 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Important pentru comunitatea 
locală 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul MDRT au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
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alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările ulterioare 

2442. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
cod obiectiv 16 – Program 
construcţii săli de sport A 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 100 mii lei pentru 
reabilitare  sală de sport în comuna 
Grindu, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora; 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unei săli sportive, 
amenajate şi dotate corespunzător, 
care să asigure condiţiile optime şi 
mai ales  siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportive în 
echipă  (jocuri de sală), şi/sau  
pentru antrenamentul individual 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

2443. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
cod obiectiv 19 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 2.892 mii lei, 
pentru extindere reţea canalizare şi 
construire staţie de epurare,  Stelnica, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora; 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
finalizarea sistemului de canalizare 
şi a staţiei de tratare şi epurare în 
comună. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
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precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” si se detaliază şi se aprobă 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2444. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
cod obiectiv 19 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 120 mii lei pentru 
sistem canalizare colectare ape uzate, 
în comuna Gura Ialomiţei, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora; 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune este absolut necesară 
finalizarea sistemului de canalizare 
în comună 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
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investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” si se detaliază şi se aprobă 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2445. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
cod obiectiv 19 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 3360 mii lei 
pentru staţie de epurare, Platonesti, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora; 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
finalizarea sistemului de canalizare 
şi a staţiei de tratare şi epurare în 
comună. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” si se detaliază şi se aprobă 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2446. Anexa 3/15/29 Din suma prevăzută se propune Pentru a asigura tuturor Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
cod obiectiv 19 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate 

alocarea  sumei de 6720 mii lei 
pentru reabilitare extindere 
alimentare cu apa, canalizare si staţie 
pompare, în Tandărei, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora; 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
finalizarea sistemului de canalizare 
şi extinderea alimentării cu apă în 
comună. 
 

amendamentului întrucât: 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” si se detaliază şi se aprobă 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2447. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
cod obiectiv 19 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 900 mii lei pentru 
cofinanţare ADI Lunca unarii proiect 
înfiinţare sistem de canalizare si 
staţie de epurare, în comuna Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. 
Autori: deputat PNL Cristina Ancuţa 
Pocora;  
Grupurile Parlamentare reunite ale 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
finalizarea sistemului de canalizare 
şi a staţiei de tratare şi epurare în 
comună. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
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PNL alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” si se detaliază şi se aprobă 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2448. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
cod obiectiv 19 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 4620 mii lei 
pentru sistem de canalizare în sat 
Lăcusteni, Platonest, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora; 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesar 
finalizarea sistemului de canalizare 
în comună. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
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inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” si se detaliază şi se aprobă 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2449. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
cod obiectiv 795 - Program 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 300 mii  lei 
pentru construire Casa de Cultură, în 
Municipiul Feteşti, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora; 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii 
mentionate. 
De acest cămin cultural urmează să 
beneficieze intreaga comunitate 
locala. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-  Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2450. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
cod obiectiv 795 - Program 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 1.000 mii lei 
pentru construire camin Cultural în 
sat Stelnica, judeţul Ialomiţa. 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora; 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii 
mentionate. 
De acest cămin cultural urmează să 
beneficieze intreaga comunitate 
locala. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
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infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2451. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
cod obiectiv 795 - Program 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 1680 mii lei 
pentru construirea de camin culturale 
în sta Lacusteni, Platonesi, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora; 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii 
mentionate. 
De acest cămin cultural urmează să 
beneficieze intreaga comunitate 
locala. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2452. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 500.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Asfaltare strazi sat 
Siclau,” în comuna Graniceri , 
judeţul Arad 
 
Autor: 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

DEPUTAT PNL, MIHAITA 
CALIMENTE  

Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2453. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 600.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Asfaltare strazi sat 
Vanatori,” în comuna Misca , judeţul 
Arad 
 
Autor: 

DEPUTAT PNL, MIHAITA 
CALIMENTE  

Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2454. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 700.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Alimentare apa 
potabila,” în comuna Apateu , judeţul 
Arad 
 
Autor: 

DEPUTAT PNL, MIHAITA 
CALIMENTE  

Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2455. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismuluiâ 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 900.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Alimentare apa 
potabila,” în comuna Sepreus , 
judeţul Arad 
 
Autor: 

DEPUTAT PNL, MIHAITA 
CALIMENTE  

Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2456. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 800.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Alimentare apa 
potabila,” în comuna Cernei , judeţul 
Arad 
  
Autor: 

DEPUTAT PNL, MIHAITA 
CALIMENTE  

Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2457. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 800.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Alimentare apa 
potabila,” în comuna Seleus, judeţul 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 709 -

Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Arad 
 
Autor: 

DEPUTAT PNL, MIHAITA 
CALIMENTE  

Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

 
 
 
 

Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2458. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 600.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Asfaltare strazi,” în 
comuna Sicula , judeţul Arad 
  
Autor: 

DEPUTAT PNL, MIHAITA 
CALIMENTE  

Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
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Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2459. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 600.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Asfaltare strazi,” în 
comuna Craiva , judeţul Arad 
 
Autor: 

DEPUTAT PNL, MIHAITA 
CALIMENTE  

Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2460. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 600.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Alimentare apa 
potabila,” în comuna Zerind, judeţul 
Arad 
 
Autor: 

DEPUTAT PNL, MIHAITA 
CALIMENTE  

Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 712 -

obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2461. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 500.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Asfaltare strazi,” în 
comuna Zarand , judeţul Arad 
 
 Autor: 

DEPUTAT PNL, MIHAITA 
CALIMENTE  

Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2462. Anexa 3/15/02 Din suma prevăzută se alocă  suma Sumele sunt necesare pentru Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

de 500.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Asfaltare strazi,” în 
comuna Olari , judeţul Arad 
 
Autor: 

DEPUTAT PNL, MIHAITA 
CALIMENTE  

Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2463. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 500.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Alimentare cu apă,” în 
comuna Chisinau Cris, judeţul Arad 
 
Autor: 

DEPUTAT PNL, MIHAITA 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
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apei potabile şi a apei uzate B CALIMENTE  
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” si se detaliază şi se aprobă 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2464. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.500.000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului “Canalizare,” 
în comuna Livada , judeţul Arad 
 
Autor: 

DEPUTAT PNL, MIHAITA 
CALIMENTE  

Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
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Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” si se detaliază şi se aprobă 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2465. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

 Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 800.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Canalizare,” în comuna 
Zimand , judeţul Arad 
 
Autor: 

DEPUTAT PNL, MIHAITA 
CALIMENTE  

Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” si se detaliază şi se aprobă 
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prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2466. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.000.000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului “Canalizare,” 
în comuna Socodor , judeţul Arad 
 
Autor: 

DEPUTAT PNL, MIHAITA 
CALIMENTE  

Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” si se detaliază şi se aprobă 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2467. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 300.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Reabilitare Camin 
Cultural,” în comuna Sintea Mare  , 
judeţul Arad 
 

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

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
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Autor: 
DEPUTAT PNL, MIHAITA 

CALIMENTE  
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2468. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului  
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01/alin. 
32 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 2467 mii lei pentru realizare de 
lucrări de investiţii pentru 
creşterea performanţei energetice 
la 23 de blocuri din oraşul Călan, 
judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectivul este important pentru 
locuitorii din blocurile cuprinse 
în proiect, pentru creşterea 
gradului de confort al acestora. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de locuinte 
in condominii. In anul 2010, 
pentru finantarea acestui program 
este propusa suma de 150,0 
milioane lei. Suma este prevăzută 
în poziţia globală şi se detaliază 
pe obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

2469. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului  
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01/alin. 
32 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 900 mii lei pentru realizare de 
lucrări de investiţii pentru 
creşterea performanţei energetice 
a blocurilor de locuit din oraşul 
Uricani, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 

Lucrări de anvelopare termincă 
executate în baza OG 18/2009 – 
documentaţie realizată pentru 15 
blocuri. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de locuinte 
in condominii. In anul 2010, 
pentru finantarea acestui program 
este propusa suma de 150,0 
milioane lei. Suma este prevăzută 
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Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

în poziţia globală şi se detaliază 
pe obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 

2470. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului  
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
03 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 200 mii lei pentru modernizarea 
străzi Visca, com. Vorţa, judeţul 
Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Cofinanţare fonduri europene. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2471. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării şi 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 600 mii lei pentru pietruire DC 

Continuare obiectiv de investiţii. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Turismului  
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
03 

153 Bacea – Băcişoara - Coaja, 
judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2472. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului  
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art 02, alin 
03 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de  4679 mii lei pentru realizare 
străzi în satele Teliucu Inferior şi 
Cinciş – Cerna, judeţul Hunedoara
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 

Este necesară realizarea 
investiţiei pentru buna 
desfăşurare a traficului din 
localităţi, precum şi pentru 
creşterea siguranţei cetăţenilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
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Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2473. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art.02/alin. 
03 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1025 mii lei pentru realizarea 
de drumuri de acces şi drumuri 
agricole în comuna Ribiţa, judeţul 
Hunedoara 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Asigurarea cofinanţării pentru 
fondurile europene 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2474. Anexa 3/15/02  
 Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului  
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art 02, alin 
03 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de  300 mii lei pentru lucrări de 
întreţinere şi reparaţii drumuri pe 
raza comunei Toteşti, judeţul 
Hunedoara 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lucrare în curs de execuţie a 
cărei finalizare este necesară 
pentru evitarea degradării. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2475. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
 Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art.02/alin. 
03 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 4280 mii lei pentru realizarea 
de drumuri de acces la 
exploataţiile agricole în comuna 
Romos, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Fonduri europene pe Măsura 
125a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 
2476. Anexa 3/15/02  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art.02/alin. 
03 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 6420 mii lei pentru amenajare 
drumuri forestiere, judeţul 
Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Fonduri europene pe Măsura 
125b. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2477. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului  
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 2200 mii lei pentru modernizare 
drum forestier Dobrişoara, judeţul 
Hunedoara. 
 

Facilitarea accesului la 
obiectivele de interes pentru 
comunitatea locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 724 -

administraţiei publice, art. 02/alin. 
03 

Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2478. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului  
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
03 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 300 mii lei pentru modernizarea 
DC 70 prin pietruire între DJ 706 
şi satul Caraci, judeţul Hunedoara.
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţii. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
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si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2479. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului  
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
03 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de  1200 mii lei pentru 
modernizare drumuri interioare 
din cadrul comunei Tomeşti, 
judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Este necesară realizarea 
investiţiei pentru buna 
desfăşurare a traficului din 
localităţi, precum şi pentru 
creşterea siguranţei cetăţenilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2480. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului  
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
03 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de  1636 mii lei pentru 
modernizare drumuri interioare 
din cadrul comunei Tomeşti, 
judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţii. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2481. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului – Grupa /Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 
02/alin. 03 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de  142 mii lei pentru modernizare 
drumuri, localitatea Zdrapţi, 
comuna Crişcior, judeţul 
Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv nou de investiţii. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2482. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării şi 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 400 mii lei pentru alimentare cu 

Cofinanţare proiect. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Turismului  
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
20 

apă şi canalizare în localitatea 
Brănişca, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2483. Anexa 3/15/02 
 Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului 
 Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
20 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 4780 mii lei pentru alimentare 
cu apă în satele din comuna 
Şoimuş, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 

Creşterea gradului de confort al 
locuitorilor din localitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
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Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2484. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului  
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
20 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 600 mii lei pentru alimentare cu 
apă în satul Mânerău, comuna 
Peştişu Mic, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Creşterea gradului de confort al 
locuitorilor din localitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2485. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului  
 Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
20 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 200 mii lei pentru amenajarea 
de trotuare şi rigole de scurgere 
ape pluviale în comuna Băcia, 
judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Creşterea gradului de confort al 
locuitorilor din localitate.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2486. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului  
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
20  

Din suma prevăzută se alocă suma 
de  722 mii lei pentru reabilitarea 
sursei lac Cinciş pentru alimentare 
cu apă brută a staţiei de tratare a 
apei Cinciş – Cerna, judeţul 
Hunedoara, judeţul Hunedoara 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Creşterea gradului de confort al 
locuitorilor din localitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 170,6 mil lei 
2487. Anexa 3/15/02  

Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului  
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
20 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 373 mii lei pentru alimentare cu 
apă în sistem centralizat şi reţea de 
canalizare în  localitătatea  Vadei, 
judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Cofinanţare fonduri mediu ordin 
1450/2010 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2488. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului  
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 19504 mii lei pentru reţea de 
canalizare, comuna Şoimuş, 
judeţul Hunedoara. 
 

Creşterea gradului de confort al 
locuitorilor din localitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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administraţiei publice, art. 02/alin. 
20 

Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2489. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului  
 Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
20 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 3583 mii lei pentru alimentare 
cu apă şi canalizare Teliucu 
Superior; canalizare str. Zorilor, 
Teliucul Inferior, judeţul 
Hunedoara 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

Creşterea gradului de confort al 
locuitorilor din localitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
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PNL si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2490. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului  
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
20 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 409 mii lei pentru branşamente 
apă potabilă în localitatea Teliucul 
Inferior, judeţul Hunedoara 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţii; 
evitarea degradării lucrării şi 
asigurarea unor condiţii decente 
de trai pentru locuitorii din zonă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2491. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului  
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
20 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 2028 mii lei pentru canalizare 
menajeră în localitatea Certeju de 
Sus, judeţul Hunedoara 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţii a 
cărui finalizare este importantă 
pentru evitarea degradării 
lucrării, precum şi pentru 
asigurarea unor condiţii de trai 
decente pentru locuitorii din 
zonă. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2492. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului  
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
20 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 840 mii lei pentru alimentare cu 
apă în localitatea Nojag, comuna 
Certeju de Sus, judeţul 
Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Creşterea gradului de confort al 
locuitorilor din localitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2493. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării şi 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 770 mii lei pentru alimentare cu 

Creşterea gradului de confort al 
locuitorilor din localitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Turismului  
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
20 

apă în localitatea Vărmaga, 
comuna Certeju de Sus, judeţul 
Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2494. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
20 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 646 mii lei pentru alimentare cu 
apă în localitatea Săcărâmb, 
comuna Certeju de Sus, judeţul 
Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 

Cofinanţare fonduri europene. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
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Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2495. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului  
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
20 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 600 mii lei pentru RK şi 
extindere alimentare cu apă în sat  
Cerbăl, , judeţul Hunedoara 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2496. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului  
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
20 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1486 mii lei pentru canalizare 
menajeră în localităţile Săcărâmb 
şi Nojag, judeţul Hunedoara. 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Cofinanţare fonduri europene. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2497. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
20 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 650 mii lei pentru canalizare 
menajeră a localităţii Vărmaga, 
comuna Certeju de Sus, judeţul 
Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Cofinanţare fonduri europene. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 170,6 mil lei 
2498. Anexa 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului  
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
20 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1609 mii lei pentru alimentare 
cu apă şi canalizare menajeră în  
localităţile  Măgura Topliţa şi 
Topliţa Mureşului, judeţul 
Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Cofinanţare fonduri europene. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2499. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului  
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1800 mii lei pentru alimentare 
cu apă, canalizare pluvială şi 
menajeră în coloniile din 
muncipiul Vulcan, judeţul 

Continuare obiectiv de investiţi Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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administraţiei publice, art. 02/alin. 
20 

Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2500. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
20 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 4000 mii lei pentru canalizare în 
Pasul Vulcan, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Creşterea gradului de confort al 
locuitorilor din localitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
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si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2501. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului  
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
20 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 3986 mii lei pentru canalizare, 
staţie de epurare şi staţie de 
tratare în satele Coroieşti, Rîu Mic 
şi Rîu Alb, comuna Sălaşu de Jos, 
judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Creşterea gradului de confort al 
locuitorilor din localitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2502. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului  
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
20 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1740 mii lei pentru canalizare 
ape menajere pe 13 străzi, zona de 
vest Brad, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Cofinanţare fonduri europene.  Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2503. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului 
 Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
20 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 21726 mii lei pentru alimentare 
cu apă, canalizare, staţie de 
epurare în comuna Tomeşti, 
judeţul Hunedoara 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţii. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2504. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării şi 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 3443 mii lei pentru alimentare 

Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Turismului  
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
20 

cu apă în localitatea Ţebea, 
comuna Baia Criş, judeţul 
Hunedoara.  
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2505. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului  
 Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
21 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de  60000 mii lei pentru 
modernizarea zonei turistice pasul 
Vulcan – construire Telegondolă 
între cotele 770-1310, judeţul 
Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  

Continuare obiectiv de investiţi Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul MDRT au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările ulterioare 

2506. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, 
 Grupa/Titlul 55 art.01, alin 26 

Se alocă suma de 3129 mii lei 
pentru construcţia de locuinţe în 
Sălaşul de Sus, judeţul Hunedoara.
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Program construcţii 
locuinţe pentru tineri destinate 
închirierii”, cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite 

2507. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Grupa/Titlul 55 art.01, alin 26  

Se alocă suma de 14000 mii lei 
pentru construire bloc 60 de 
apartamente – locuinţe sociale 
Aninoasa, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  

Proiect nr. 105/2008 depus la 
MDRT, adresa nr. 
121035/23.10.2008  
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
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Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Constructia de 
locuinte sociale conform Legii 
114/2006. In anul 2011, pentru 
finantarea acestui program este 
propusa suma de 30,0 milioane lei 

2508. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Grupa/Titlul 55 art.01, alin 26 

Se alocă suma de 6000 mii lei 
refuncţionalizarea căminelor C1, 
C2, C3 din municipiul Vulcan în  
locuinţe sociale, judeţul 
Hunedoara.  
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru familiile tinere, care nu au 
o locuinţă, propunem 
transformarea căminelor 
menţionate în locuinţe sociale. 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Constructia de 
locuinte sociale conform Legii 
114/2006. In anul 2011, pentru 
finantarea acestui program este 
propusa suma de 30,0 milioane lei 

2509. Anexa 3/15/02 Se alocă suma de 2076 mii lei Nu există în momentul de faţă în Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Titlul VIII – Proiecte cu finanţare 
din Fonduri Externe 
Nerambursabile, art.01 

pentru finalizare proiect integrat 
modernizare infrastructură de 
drumuri, înfiinţare centru after 
school, dotare cămin cultural, 
comuna Crişcior, judeţul 
Hunedoara.  
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

comunitate un after school, 
starea căminului cultural este 
degradată, iar drumurile aproape 
impracticabile. Este necesară 
reabilitarea lor. 

amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul MDRT au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările ulterioare 
2510. Anexa 3/15/29 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
cod de obiectiv 16 – Program 
construcţii săli de sport A 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 800 mii lei pentru construcţia 
sală de sport din localitatea Sălaşu 
de Sus, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv de investiţii în 
continuare în baza OG 25/2001 – 
este importantă finalizarea 
acestuia pentru evitarea 
degradării lucrării. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

2511. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
cod de obiectiv 16  

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 645 mii lei pentru amenajare 
bază sportivă – Stadion comunal 
Baia Criş, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală şi mai ales 
pentru copiii din localitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
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hotarari ale Guvernului 
2512. Anexa 3/15/29 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
cod de obiectiv 16 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 80 mii lei pentru modernizare 
bază sportivă multifuncţională 
comuna Tomeşti, judeţul 
Hunedoara 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală şi mai ales 
pentru copiii din localitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

2513. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
cod obiectiv 17 – Program 
construcţii săli de sport A 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 637 mii lei pentru construcţie 
sală de sport în localitatea Toteşti, 
judeţul Hunedoara 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală şi mai ales 
pentru copiii din localitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
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ministrului. 
2514. Anexa 3/15/29 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
cod obiectiv 17 – Program 
construcţii săli de sport A 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 2650 mii lei pentru construcţie 
sală de sport de 50 de locuri în sat 
Romos, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală şi mai ales 
pentru copiii din localitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

2515. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
cod obiectiv 18 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 8660 mii lei pentru realizare 
canalizare ape menajere uzate în 
satele Batiz şi Strei aparţinătoare 
oraşului Călan, judeţul 
Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Creşterea gradului de confort al 
locuitorilor din localitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
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populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” si se detaliază şi se aprobă 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2516. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, 
cod obiectiv 18 A 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 706 mii lei pentru sistem de 
colectare şi evacuarea apelor uzate 
inclusiv lucrări de C+M+I pentru 
finalizarea staţiei de tratare, 
comuna Dobra, judeţul 
Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv în derulare, în baza HG 
577/1997 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
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canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” si se detaliază şi se aprobă 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2517. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
cod obiectiv 795- Program 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 228 mii lei pentru reabilitare 
Cămin Cultural. Toteşti, judeţul 
Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectivul a fost finalizat în anul 
2008 şi nu a fost decontat integral 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2518. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
cod obiectiv 795- Program 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 500 mii lei pentru reabilitare 
Cămin Cultural Nandru, comuna 
Peştişu mic, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii 
mentionate. 
De acest cămin cultural 
modernizat, urmează să 
beneficieze intreaga comunitate 
locala. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
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în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2519. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
cod obiectiv 795- Program 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 400 mii lei pentru reabilitare 
Cămin Cultural sat Cârneşti, com. 
Toteşti, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2520. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
cod obiectiv 795- Program 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1500 mii lei pentru reparaţii 
cămin culturale com. Băcia, 
judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
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mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2521. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
cod obiectiv 795- Program 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 800 mii lei pentru construcţie  
Aşezământ Cultural în satul 
Sălaşul de Jos, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2522. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
cod obiectiv 795- Program 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1558 mii lei pentru reabilitare 
Centru Cultural Orăşenesc 
Aninoasa, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

Susţinere acord de împrumut nr. 
4759-RO proiect nr. 
10/103/P/2008 proiect depus în 
faza finală la ANDZM Bucureşti 
în data 01.11.2007. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
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PNL aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2523. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
cod obiectiv 795- Program 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 700 mii lei pentru construirea 
Căminului Cultural în localitatea 
Baia Criş, judeţul Hunedoara.  
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2524. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
cod obiectiv 795- Program 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 28 mii lei pentru reparaţii 
Cămin Cultural com. Tomeşti, 
judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 

Continuare obiectiv de investiţii. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
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Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2525. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
cod obiectiv 795- Program 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 600 mii lei pentru modernizare 
Cămin Cultural sat Visca com. 
Vorţa, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţii. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2526. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Grupa/Titlul 8 – Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile, art. 01 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1080 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Proiect integrat privind 
infrastructura fizica de baza si 
conservarea mostenirii culturale”, 
comuna Vladesti, judeţul Galaţi. 
 

Este absolut necesara prevederea 
bugetara aferenta cofinantarii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul MDRT au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările ulterioare 

2527. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 8 – Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile, art. 01 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1080 mii lei pentru co-
finanţarea obiectivului „Proiect 
integrat privind infrastructura 
fizica de baza si conservarea 
mostenirii culturale”, comuna 
Vanatori, judetul Galati – măsura 
322. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite 
ale PNL 

Lucrarile vor demara in anul 
2011 si este absolut necesara 
prevederea bugetara aferenta 
cofinantarii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul MDRT au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
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politica sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările ulterioare 

2528. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Grupa/Titlul 8 – Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile, art. 01 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2609 mii lei pentru co-finanţarea 
obiectivului „Modernizarea 
infrastructurii de baza prin 
imbunatatirea retelei de drumuri 
comunale de interes local, Renovare 
si modernizare camin cultural, 
Construire centru de ingrijire pentru 
batrini si Achizitionare autospeciala 
de stins incendii pentru serviciul 
public voluntar pentru situatii de 
urgenta de categoria a II a comunei 
Oancea – Masura 322 - "Renovarea, 
dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea 
serviciilor de bază pentru economia 
şi populaţia rurală şi punerea în 
valoare a moştenirii rurale"”, 
comuna Oancea, judetul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Avand in vedere inceperea 
investitiei in luna martie 2011, se 
justifica imperios asigurarea 
cofinantarii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul MDRT au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
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500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările ulterioare 

2529. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Grupa/Titlul 8 – Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile, art. 01 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1034 mii lei pentru co-finanţarea 
obiectivului „Construire 
infrastructura (drumuri) de acces la 
exploatatiile agricole si agenti 
economici in comuna Oancea si 
construire pod beton armat peste 
paraul Valea Oancea, comuna 
Oancea, judetul Galati”, comuna 
Oancea, judetul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Avand in vedere inceperea 
investitiei in anul 2011, se 
justifica imperios asigurarea 
cofinantarii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul MDRT au 
fost dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările ulterioare 

2530. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Pietruire drumuri 
comunale”, comuna Munteni, 
judetul Galati. 
 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia. Este necesară 
continuarea programului de 
pietruire a drumurilor de interes 
local. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2531. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare Strazi”, 
comuna Negrilesti, judetul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite 
ale PNL 

Starea actuala a drumurilor este 
foarte proasta, fapt ce 
ingreuneaza circulatia si pune in 
pericol siguranta participantilor 
la trafic. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2532. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
600 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare Drum 
Comunal D.C.83 (4 Km.)”, comuna 
Negrilesti, judetul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite 
ale PNL 

Starea actuala a drumurilor este 
foarte proasta, fapt ce 
ingreuneaza circulatia si pune in 
pericol siguranta participantilor 
la trafic. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2533. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Consolidare drum 
langa rapa Dolis”, Comuna Cuza 
Voda, judetul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Adoptarea amendamentului este 
foarte importanta, drumul avut 
in vedere este unul foarte 
important pentru comunitatea 
locala. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2534. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 150 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Trotuare”, comuna 
Negrilesti, judetul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lipsa trotuarelor ingreuneaza 
circulatia si pune in pericol viata 
pietonilor. Lucrările au fost 
începute şi neterminate din lipsă de 
fonduri. Este necesara finalizarea 
obiectivului de investitii.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2535. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
3.860 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare drum 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia. Este necesară 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

comunal DC 69”, comuna Nicoresti, 
judetul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

continuarea programului de 
reabilitare a drumurilor de 
interes local. 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2536. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Asfaltare Drumuri =1,5 
Km”, comuna Foltesti, judetul 
Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite 

Starea actuala a drumurilor este 
foarte proasta, fapt ce 
ingreuneaza circulatia si pune in 
pericol siguranta participantilor 
la trafic. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
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drumurilor de interes local ale PNL a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2537. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1299 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare drum 
comunal DC 75”, comuna Nicoresti, 
judetul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia. Este necesară 
reabilitarea acestuia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2538. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 
02/alin.03 

Se alocă suma de 4300 mii lei pentru 
obiectivul „Modernizare 
infrastructuri agrigole- drumuri acces 
si drumuri agricole de exploatatie”, 
comuna Munteni, judetul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lucrările au fost începute şi 
neterminate din lipsă de fonduri. 
Este necesara finalizarea 
obiectivului de investitii. 
 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2539. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Pietruire drumuri 
satesti=3,2 KM”, comuna Foltesti, 
judeţul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia. Este necesară 
continuarea programului de 
pietruire a drumurilor de interes 
local. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 771 -

2540. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Asfaltare Drumuri 
1,5 Km”, comuna Foltesti, judeţul 
Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia. Este necesară 
reabilitarea acestuia fiind 
impracticabil la momentul actual.

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2541. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
6000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Imbunatatirea retelei de 
drumuri de interes local, prin 
asfaltare”, comuna Corod, judetul 
Galati. 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia. Este necesară 
reabilitarea acestuia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite 
ale PNL 

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2542. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
80 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Asfaltare 20 Km 
Strazi”, comuna Liesti, judetul 
Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea actuala a drumurilor este 
foarte proasta, fapt ce 
ingreuneaza circulatia si pune in 
pericol siguranta participantilor 
la trafic. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2543. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
530 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Dalare santuri”, 
Comuna Cuza Voda, judetul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Adoptarea amendamentului este 
necesara pentru a efectua 
lucrarile de dalare a santurilor, 
in caz contrar fiind puse in 
pericol la fiecare ploaie mai 
insemnata cantitativ atat 
proprietatile localnicilor cat si 
circulatia pe drumurile publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2544. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
8000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare Drum 
Comunal DC 72”, comuna Nicoresti, 
judetul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite 
ale PNL 

Starea actuala a drumurilor este 
foarte proasta, fapt ce 
ingreuneaza circulatia si pune in 
pericol siguranta participantilor 
la trafic. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2545. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Modernizare Retea 
Stradala”, comuna Nicoresti, judetul 
Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite 
ale PNL 

Starea actuala a drumurilor este 
foarte proasta, fapt ce 
ingreuneaza circulatia si pune in 
pericol siguranta participantilor 
la trafic. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2546. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2715 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reparaţii drumuri 

Starea actuala a drumurilor este 
foarte proasta, fapt ce 
ingreuneaza circulatia si pune in 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

comunale”, comuna Draguseni, 
judetul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

pericol siguranta participantilor 
la trafic. 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2547. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
3.825 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Modernizare-asfaltare 
drum comunal”, comuna Suhurlui,  
judetul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite 

Starea actuala a drumurilor este 
foarte proasta, fapt ce 
ingreuneaza circulatia si pune in 
pericol siguranta participantilor 
la trafic. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
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drumurilor de interes local ale PNL a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2548. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
800 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare drumuri 
comunale”, comuna Suhurlui, judetul 
Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea actuala a drumurilor este 
foarte proasta, fapt ce 
ingreuneaza circulatia si pune in 
pericol siguranta participantilor 
la trafic. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2549. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2.133 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare Drumuri”, 
Comuna Costache Negri, judetul 
Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia. Este necesară 
reabilitarea acestuia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2550. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 40 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Asanare poldere apa 
zona CFR=6.000 mp”, comuna 
Foltesti, judeţul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite 
ale PNL 

Este necesara finalizarea 
obiectivului de investitii, lucrarile 
fiind demarate.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
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2551. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
20 – Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 2300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Extindere alimentare 
cu apa –satele Fundeanu, 
Nicopole”, comuna Draguseni,  
judetul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Alimentarea cu apa a satelor este 
o prioritate. Acest fapt va spori 
atat confortul populatiei cat si 
starea de sanatate a acesteia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2552. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 150 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Extindere retea 
alimentare cu apa”, comuna 
Munteni, judetul Galati. 
 

Lucrările au fost începute şi 
neterminate din lipsă de fonduri. 
Este necesara finalizarea 
obiectivului de investitii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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20 – Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2553. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
20 – Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 250 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Statie de epurare si 
canalizare”, comuna Branistea,  
judetul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite 
ale PNL 

Alimentarea cu apa a satelor este 
o prioritate. Acest fapt va spori 
atat confortul populatiei cat si 
starea de sanatate a acesteia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2554. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
20 – Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 2900 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Statie de Epurare”, 
comuna Negrilesti,  judetul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Alimentarea cu apa a satelor este 
o prioritate. Acest fapt va spori 
atat confortul populatiei cat si 
starea de sanatate a acesteia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2555. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
20 – Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 2200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Sistem de 
Canalizare”, comuna Negrilesti,  
judetul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Alimentarea cu apa a satelor este 
o prioritate. Acest fapt va spori 
atat confortul populatiei cat si 
starea de sanatate a acesteia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2556. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
20 – Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 4000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Extindere sistem 
public de canalizare si epurare a 
apei uzate”, comuna Corod,  
judetul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite 
ale PNL 

Alimentarea cu apa a satelor este 
o prioritate. Acest fapt va spori 
atat confortul populatiei cat si 
starea de sanatate a acesteia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2557. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 3125 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Alimentare cu apa 

Alimentarea cu apa a satelor este 
o prioritate. Acest fapt va spori 
atat confortul populatiei cat si 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
20 – Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

sat Ionasesti”, comuna Nicoresti,  
judetul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

starea de sanatate a acesteia. Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2558. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
20 – Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 6999 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Infiintare Sistem de 
Canalizare”, comuna Nicoresti,  
judetul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

Alimentarea cu apa a satelor este 
o prioritate. Acest fapt va spori 
atat confortul populatiei cat si 
starea de sanatate a acesteia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
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PNL a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2559. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
20 – Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 4000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Alimentare cu apa 
sat Odaia Manolache”, comuna 
Tepu,  judetul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Alimentarea cu apa a satelor este 
o prioritate. Acest fapt va spori 
atat confortul populatiei cat si 
starea de sanatate a acesteia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2560. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
20 – Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 2443 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Înfiinţare gospodărie 
de apa”, comuna Suhurlui,  judetul 
Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Alimentarea cu apa a satelor este 
o prioritate. Acest fapt va spori 
atat confortul populatiei cat si 
starea de sanatate a acesteia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 788 -

Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2561. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
20 – Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 221 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Extinderea Retelei de 
Alimentare cu Apa”, comuna 
Nicoresti,  judetul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Alimentarea cu apa a satelor este 
o prioritate. Acest fapt va spori 
atat confortul populatiei cat si 
starea de sanatate a acesteia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
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2562. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
20 – Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Alimentare cu apa 
sat Carapcesti, comuna Corod”, 
comuna Corod,  judetul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite 
ale PNL 

Alimentarea cu apa a satelor este 
o prioritate. Acest fapt va spori 
atat confortul populatiei cat si 
starea de sanatate a acesteia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2563. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii în 
continuare) 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 700 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Constructie camin 
cultural sat Odaia Manolache”, 
comuna Vanatori, judetul Galati. 
 

Lucrările au fost începute şi 
neterminate din lipsă de fonduri. 
Este necesara finalizarea 
obiectivului de investitii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
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Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2564. Anexa 3/15/29 
 Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii în 
continuare) 
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare Camin 
Cultural”, comuna Munteni, 
judetul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lucrările au fost începute şi 
neterminate din lipsă de fonduri. 
Este necesara finalizarea 
obiectivului de investitii. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2565. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1800 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Construire 
Asezamant Cultural Tip Camin 
Cultural Tip I”, comuna 

Construirea unui camin cultural 
reprezinta un mare avantaj 
pentru comunitatea locala care 
va beneficia astfel de un 
asezamant cultural. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
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Negrilesti,  judetul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2566. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1785 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare si 
Extindere Camin Cultural”, 
comuna Nicoresti,  judetul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Construirea unui camin cultural 
reprezinta un mare avantaj 
pentru comunitatea locala care 
va beneficia astfel de un 
asezamant cultural. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2567. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 795 – Programul 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 55 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Construire camin 
cultural sat Traian”, comuna 

Construirea unui camin cultural 
reprezinta un mare avantaj 
pentru comunitatea locala care 
va beneficia astfel de un 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
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aşezăminte culturale (investiţii noi) Branistea,  judetul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite 
ale PNL 

asezamant cultural. desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

2568. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului – Grupa /Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 
02/alin. 03 

Se alocă suma de 430 mii lei pentru 
drumuri de exploatare, comuna 
Slobozia Bradului, jud. Vrancea. 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă 
mai bune este absolut necesară 
reabilitarea drumurilor de 
exploatare. 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2569. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului – Grupa /Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 
02/alin. 20  

Se alocă suma de  250 mii lei 
pentru plati lucrari alimentare cu 
apă -  satele Coroteni, Olăreni, 
Cornetu, Lieşti, Beciu, Slobozia 
Bradului, comuna Slobozia 
Bradului, jud. Vrancea. 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lucrarile sunt finalizate dar încă 
există datorii la constructor 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2570. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului – Grupa /Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 
02/alin. 20  

Se alocă suma de  3000 mii lei 
pentru reabilitarea şi extindere 
reţea de alimentare cu apă, 
comuna Chiojdeni, jud. Vrancea. 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune este absolut necesară 
reabilitarea şi extinderea reţelei de 
alimentare cu apă. 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
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Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2571. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului – Grupa /Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 
02/alin. 20  

Se alocă suma de  40 mii lei pentru 
reabilitarea şi extindere reţea de 
alimentare cu apă, comuna Jitia, 
jud. Vrancea. 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune este absolut necesară 
reabilitarea şi extinderea reţelei de 
alimentare cu apă. 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2572. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – cod obiectiv 795 - 
Program aşezăminte culturale 

Se alocă suma de 900 mii lei pentru 
construire Cămin Cultural, 
Andreiaşu de Jos, jud. Vrancea 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii 
mentionate. 
De acest cămin cultural urmează să 
beneficieze intreaga comunitate 
locala. 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

2573. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – cod obiectiv 795 - 
Program aşezăminte culturale 

Se alocă suma de 392 mii lei pentru 
construire Cămin Cultural, 
comuna Moviliţa, jud. Vrancea 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii 
mentionate. 
De acest cămin cultural urmează să 
beneficieze intreaga comunitate 
locala. 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
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aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

2574. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – cod obiectiv 795 - 
Program aşezăminte culturale 

Se alocă suma de 800 mii lei pentru 
reabilitare Cămin Cultural, 
comuna Slobozia Bradului, jud. 
Vrancea 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii 
mentionate. 
De acest cămin cultural urmează să 
beneficieze intreaga comunitate 
locala. 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a Guvernului 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
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mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

2575. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
400 mii lei pentru pietruirea 
drumului comunal Sangatin-Valea 
Sangatinului din comuna Apoldu de 
Jos, judeţul Sibiu. 
 
Autor:  
deputat PNL Mircea Cazan 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Starea precară a drumurilor  
impune realizarea unor astfel de 
lucrări pentru a asigura conditii 
decente de trai pentru locuitorii din 
zona.  
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 
2576. Anexa nr. 3/ 15/29 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 19 
Sistem integrat de reabilitare a 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
6000 mii lei pentru realizarea 
sistemului de alimentare cu apă în 
comuna Apoldu de Jos, judeţul Sibiu.
 
Autor:  
deputat PNL Mircea Cazan 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” si se detaliază şi se aprobă 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2577. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 19 
Sistem integrat de reabilitare a 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
9127 mii lei pentru realizare sistem 
canalizare şi construcţia unei staţii de 
epurare în comuna Apoldu de Jos, 
judeţul Sibiu.  
 
Autor:  

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
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precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

deputat PNL Mircea Cazan 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” si se detaliază şi se aprobă 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2578. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
600 mii lei pentru reabilitarea 
căminului cultural din comuna 
Apoldu de Jos, judeţul Sibiu. 
 
Autor:  
deputat PNL Mircea Cazan 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
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nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

2579. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Titlu VI Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 
Art. 01, Alin 32  
Reabilitarea termica a blocurilor 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Anvelopare Blocuri, 
Comuna Baia  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius,  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2010, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
150,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi se 
detaliază pe obiective de către 
Ordonatorul principal de credite 
la propunerea autorităţilor 
publice locale. 

2580. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Titlu VI Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local . 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
pentru 2100 mii lei finanţarea 
obiectivului Reabilitare si 
modernizare strazi   Comuna Baia, 
Judet: Tulcea 
 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Grupurile PNL reunite ale 
Camerei Deputatilor 

Starea precara a drumurilor 
ingreuneaza circulatia pietonilor si 
face aproape imposibila circulatia 
automobilelor ceea pune in periclo 
siguranta cetatenilor si a circulatiei 
pe drumurile publice.  
Obiectiv nou de investitie 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2581. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Titlu VI Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local . 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
46 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului SF, Studii geotehnice, 
ridicari Topo, Reabilitare strazi 
Sat. Camena,   Comuna Baia,  Judet: 
Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Grupurile PNL reunite ale 
Camerei Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Obiectiv nou de investitie 
 
 
  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2582. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Titlu VI Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local . 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare si 
modernizare strazi, Sat Camena, 
Comuna Baia, Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Grupurile PNL reunite ale 
Camerei Deputatilor 

Starea precara a drumurilor 
ingreuneaza circulatia pietonilor si 
face aproape imposibila circulatia 
automobilelor ceea pune in periclo 
siguranta cetatenilor si a circulatiei 
pe drumurile publice.  
Obiectiv nou de investitie 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2583. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
80 mii lei pentru finanţarea 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
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Turismului 
Titlu VI Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local . 

obiectivului SF, studii geotehnice, 
ridicari Topo reabilitare strazi, Sat 
Caugagia, Comuna Baia  localitatea  
Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Grupurile PNL reunite ale 
Camerei Deputatilor 

mentionat 
Obiectiv nou de investitie 
 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2584. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Titlu VI Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  
Subprogramul privind pietruirea, 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
2000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare si 
modernizare strazi Sat. Panduru, 
Comuna Baia,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local . 

Marius, Grupurile PNL reunite ale 
Camerei Deputatilor 

local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2585. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Titlu VI Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local . 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
35 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului SF, studii geotehnice, 
ridicari Topo reabilitare strazi, Sat 
Caugagia, Comuna Baia Judet: 
Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Grupurile PNL reunite ale 
Camerei Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil 
lei
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Nr 

crt 

Text iniţial 

1. Bugetul de stat 

2. Anexa nr.3/25 - Minister
Educaţiei, Cercetării, Tin
şi Sportului 
Cap.5001 
Grupa 20 
Titlul II Bunuri şi servic
Art.02 Reparaţii curente 

3. Anexa nr.3/25 - Minister
Educaţiei, Cercetării, Tin

 
- Suma prevăzuta pentru anul 
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2586. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Titlu VI Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local. 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
800 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare si 
modernizare strazi Sat Caugagia, 
Comuna Baia  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Grupurile PNL reunite ale 
Camerei Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2587. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Titlu VI Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
5160 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare drumuri 
comunale, Comuna Casimcea,  
Judet: Tulcea 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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Art. 02, Alin 03  
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local . 

Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Grupurile PNL reunite ale 
Camerei Deputatilor 

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2588. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Titlu VI Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local . 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Pietruire drum 
comunal, Comuna Casimcea,  Judet: 
Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Grupurile PNL reunite ale 
Camerei Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
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Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2589. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Titlu VI Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local . 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
695,77 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Amenajare prim 
metode alternative a drumurilor 
de interes local – proiect Pilot, 
Comuna Cerna,  27Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Grupurile PNL reunite ale 
Camerei Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2590. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 Titlu VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local . 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
5393,07 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare drumuri 
prin metode alternative, Comuna 
Cerna,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Grupurile PNL reunite ale 
Camerei Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2591. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Titlu VI Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local . 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
15789 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare drum 
comunal, Comuna Mihail 
Kogalniceanu – Valea Nucarilor,  
Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius,  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Obiectiv nou de investitie 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2592. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Titlu VI Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local . 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
3600 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare drum 
comunal, Sat. Randunica Comuna 
Mihail Kogalniceanu,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Grupurile PNL reunite ale 
Camerei Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Obiectiv nou de investitie 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2593. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
12674 mii lei pentru finanţarea 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
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Turismului 
Titlu VI Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local . 

obiectivului Extindere sistem de 
canalizare si imbunatatire calitate 
strazi de pamanat prin asfaltare, 
Comuna Mihail Kogalniceanu,  
Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius,  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

mentionat 
Obiectiv nou de investitie 
 
 

- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2594. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 Titlu VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
3900 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare drum 
comunal, Sat. Lastuni Comuna 
Mihail Kogalniceanu,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius,  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Obiectiv nou de investitie 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 816 -

local . Deputatilor a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2595. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Titlu VI Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local . 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
2000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare Drumuri 
comunale care fac legatura cu 
DJ222C si 222K, Comuna 
Mahmudia,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Grupurile PNL reunite ale 
Camerei Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2596. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Titlu VI Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local . 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare si 
modernizare drumuri comunale 
(6,8 km), Comuna Turcoaia,  Judet: 
Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Grupurile PNL reunite ale 
Camerei Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Obiectiv nou avand SF existent 
strazile fiind grav afectate de 
eroziune 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 818 -

stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2597. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 Titlu VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice 
Art. 02, Alin 03  
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local. 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
4825 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare drumuri 
agricole de exploatatie, Comuna 
Baia  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Grupurile PNL reunite ale 
Camerei Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Proiect eligibil, raportat dar nefiind 
selectat pentru finantare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2598. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Titlu VI Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 
Art. 02, Alin 04  
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construire sala de 
sport, Comuna Mahmudia,  Judet: 
Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Grupurile PNL reunite ale 
Camerei Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Proiect aflat in faza de licitatie a 
constructiei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
 

2599. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Titlu VI Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 
Art. 02, Alin 05  
Finantarea elaborarii si/sau 
actualizarii planurilor urbanistice 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
650 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Actualizare PUG, 
Comuna Casimcea,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Grupurile PNL reunite ale 
Camerei Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Suma prevăzuta pentru anul 
2011 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 14 miloane lei 
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generale si a regulamentelor locale 
de urbanism 

şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
 

2600. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Titlu VI Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 
Art. 02, Alin 20  
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1439 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construire Retea 
Alimentare cu apa in sistem 
centralizat, Sat. Corugea, Comuna 
Casimcea,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Grupurile PNL reunite ale 
Camerei Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 821 -

2601. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod Obiectiv 18 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelr de alimentare cu apa si 
canalizare precum si a statiilor de 
tratare a apei potabile si a apei 
uzate 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
148 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Alimentare cu apa, Sat. 
Lastuni Comuna Mihail 
Kogalniceanu,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Grupurile PNL reunite ale 
Camerei Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Continuare obiectiv de investitie 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2602. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod Obiectiv 19 
Sistem integrat de reabilitare a 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
8395,15 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Retea canalizare ape 
uzate menajere si statie de 
epurare, Comuna Cerna,  Judet: 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 822 -

sistemelr de alimentare cu apa si 
canalizare precum si a statiilor de 
tratare a apei potabile si a apei 
uzate 

Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius,  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2603. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod Obiectiv 19 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelr de alimentare cu apa si 
canalizare precum si a statiilor de 
tratare a apei potabile si a apei 
uzate 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
6998,4022 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Realizarea sistemelor 
integrate de canalizare si statie de 
epurare – extinderea retelei de 
distributie apa, Comuna Chilia 
Veche,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Grupurile PNL reunite ale 
Camerei Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Obiectiv de investitie nou 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
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apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2604. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod Obiectiv 19 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelr de alimentare cu apa si 
canalizare precum si a statiilor de 
tratare a apei potabile si a apei 
uzate 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare sistem de 
alimentare cu apa, Comuna Mihail 
Kogalniceanu,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius,  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Obiectiv nou de investitie 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
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inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2605. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod Obiectiv 19 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelr de alimentare cu apa si 
canalizare precum si a statiilor de 
tratare a apei potabile si a apei 
uzate 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare foraje 
Alimentare cu apa, Comuna 
Turcoaia,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Grupurile PNL reunite ale 
Camerei Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Forajele existente sunt situate in 
zona cu nitrati, pune in pericol 
sanatatea cetatenilor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
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cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2606. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod Obiectiv 19 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelr de alimentare cu apa si 
canalizare precum si a statiilor de 
tratare a apei potabile si a apei 
uzate 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
7000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Extindere retea de 
canalizare, Comuna Turcoaia,  
Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Grupurile PNL reunite ale 
Camerei Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
SF existent 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2607. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
10750 mii lei pentru finanţarea 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
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Turismului 
Cod Obiectiv 19 
Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelr de alimentare cu apa si 
canalizare precum si a statiilor de 
tratare a apei potabile si a apei 
uzate 

obiectivului Proiect integrat 
canalizare, statie de epurare si 
drumuri interioare, Sat. Horia, 
Comuna Horia,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Grupurile PNL reunite ale 
Camerei Deputatilor 

mentionat 
 

- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2608. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod Obiectiv 23 
PROGRAMUL CONSTRUIRE 
ASEZAMINTE CULTURALE 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare si 
modernizare camin cultural, 
Comuna Turcoaia,  Judet: Tulcea 
Autor:  
Deputat: Popa Octavian Marius 
Grupul PNL 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
SF, PT existent 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
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infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
 

2609. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod Obiectiv 23 
PROGRAMUL CONSTRUIRE 
ASEZAMINTE CULTURALE 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare Camin 
Cultural, Sat. Razboieni, Comuna 
Casimcea,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Grupurile PNL reunite ale 
Camerei Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

2610. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod Obiectiv 23 
PROGRAMUL CONSTRUIRE 
ASEZAMINTE CULTURALE 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1336,28 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului reparatie Camin 
Cultural, Comuna Chilia Veche,  
Judet: Tulcea 
Autori:  

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Obiectiv de investitie nou 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
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Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius,  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

2611. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod Obiectiv 795 
PROGRAMUL ASEZAMINTE 
CULTURALE 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
150 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului SF construire Casa de 
Cultura, Comuna Baia  Judet: 
Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius,  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

2612. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
700 mii lei pentru modernizarea 
drumurilor de interes local din 
comuna Mircea Vodă, judeţul Brăila. 
 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Autor:  
deputat PNL: Diana Tuşa 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2613. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
5000 mii lei pentru asfaltarea unor 
drumuri de interes local din comuna 
Siliştea, judeţul Brăila. 
 
Autor:  
deputat PNL: Diana Tuşa 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară a drumurilor  
impune realizarea unor astfel de 
lucrări, pentru a nu fi pusă în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
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Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2614. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1660 mii lei pentru asfaltarea unor 
drumuri de interes local din comuna 
Gradiştea, judeţul Brăila. 
 
Autor:  
deputat PNL: Diana Tuşa 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară a drumurilor  
impune realizarea unor astfel de 
lucrări, pentru a nu fi pusă în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
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consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2615. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
8 mii lei pentru lucrări de pietruire şi 
întreţinere a străzilor din comuna 
Tichileşti, judeţul Brăila. 
 
Autor:  
deputat PNL: Diana Tuşa 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2616. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02/alin. 05  – Finanţarea 
elaborării şi/sau actualizării 
planurilor urbanistice generale şi a 
regulamentelor locale de urbanism 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
8 mii lei pentru actualizarea planului 
urbanistic general al comunei 
Tichileşti, judeţul Brăila. 
 
Autor:  
deputat PNL: Diana Tuşa 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Suma prevăzuta pentru anul 
2011 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 14 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
 

2617. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor. 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
770 mii lei pentru extindere reţea 
alimentare cu apă din comuna 
Chiscani, judeţul Brăila. 
 
Autor:  
deputat PNL: Diana Tuşa 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2618. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor. 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
3000 mii lei pentru realizare sistem 
de alimentare cu apă în satul Spiru 
Haret, comuna Berteştii de Jos, 
judeţul Brăila. 
 
Autor:  
deputat PNL: Diana Tuşa 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2619. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor. 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1400 mii lei pentru realizare sistem 
de alimentare cu apă în comuna 
Scorţaru Nou, judeţul Brăila. 
 
Autor:  
deputat PNL: Diana Tuşa 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

2620. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor. 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
70 mii lei pentru realizare sistem 
alimentare cu apă în satul Albina, 
comuna Tichileşti, judeţul Brăila. 
 
Autor:  
deputat PNL: Diana Tuşa 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
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Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
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500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

2621. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 17 
Program construcţii săli de sport 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1800 mii lei pentru construirea unei 
săli de sport în comuna Mircea Vodă, 
judeţul Brăila. 
 
Autor:  
deputat PNL: Diana Tuşa 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu se specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
nici aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
 

2622. Anexa nr. 3/ 15/29 Din suma prevăzută se alocă suma de Această sumă este necesară pentru Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 19 
Sistem integrat de reabilitare a 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

6900 mii lei pentru extinderea 
sistemului de canalizare din comuna 
Chiscani, judeţul Brăila. 
 
Autor:  
deputat PNL: Diana Tuşa 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

amendamentului întrucât: 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2623. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 19 
Sistem integrat de reabilitare a 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2500 mii lei pentru realizare sistem 
de canalizare şi construirea unei staţii 
de epurare în comuna Mircea Vodă, 
judeţul Brăila. 
 
Autor:  
deputat PNL: Diana Tuşa 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
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apei potabile şi a apei uzate B 
 

Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2624. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 19 
Sistem integrat de reabilitare a 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
3000 mii lei pentru realizare sistem 
canalizare în comuna Gradiştea, 
judeţul Brăila. 
 
Autor:  
deputat PNL: Diana Tuşa 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
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Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2625. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 19 
Sistem integrat de reabilitare a 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1123 mii lei pentru realizare sistem 
canalizare în comuna Tichileşti, 
judeţul Brăila. 
 
Autor:  
deputat PNL: Diana Tuşa 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
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uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2626. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
300 mii lei pentru reabilitarea 
căminului cultural din comuna 
Siliştea, judeţul Brăila. 
 
Autor:  
deputat PNL: Diana Tuşa 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
 

2627. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului 
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
700 mii lei pentru finalizare 
canalizare în comuna Bucov, jud 
Prahova 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Adriana 
Săftoiu, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL       

Creşterea gradului de comfort al 
locuitorilor din localitate. 
Continuare obiectiv de investitii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
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apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2628. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului  
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
150 mii lei pentru înlocuire ţeava 
alimentare apă în loc. Albeşti, 
comuna Albeşti Paleologu,  jud 
Prahova 

 
Iniţiatori:  Deputat PNL Adriana 
Săftoiu, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL     

Creşterea gradului de comfort al 
locuitorilor din localitate şi 
creşterea calităţii vieţii acestora. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
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investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2629. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 150 mii lei extindere alimentare 
apă, comuna Albeşti Paleologu, 
jud Prahova 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Adriana 
Săftoiu, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL       

Creşterea gradului de comfort al 
locuitorilor din localitate şi 
creşterea calităţii vieţii acestora. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
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ordonatorul principal de credite 
2630. Anexa 3/15/29  

Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1.000 mii lei pentru alimentare 
cu apa în extindere alimentare 
apă, comuna Tomşani, jud. 
Prahova 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Adriana 
Săftoiu, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL       

Creşterea gradului de comfort al 
locuitorilor din localitate şi 
creşterea calităţii vieţii acestora. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2631. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 4,600 mii lei pentru înfiinţare 
reţea canalizare, comuna Gornet- 
Cricov, jud. Prahova 
 

Iniţiatori:  Deputat PNL Adriana 

Obiectiv nou de investitii cu 
impact social 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
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precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 

Săftoiu, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL                     

BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2632. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării şi 
Turismului 
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
10.000 mii lei pentru reţea de 
canalizare cu staţie de epurare, 
comuna Tomşani, jud Prahova 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Adriana 
Săftoiu, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL                   
 

Obiectiv nou de investitii cu 
impact social.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
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locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

2633. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  1.000 mii lei pentru 
finalizare asfaltare şi trotuare  în 
comuna Bucov, jud Prahova 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Adriana 
Săftoiu, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL       

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2634. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  150 mii lei pentru trotuare 
pietonale DN 1B, DN 1D , comuna 
Albeşti Paleologu, jud Prahova 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Adriana 
Săftoiu, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL       

Creşterea gradului de siguranţă 
al locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 
2635. Anexa 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  2.400 mii lei finalizare 
trotuare, comuna Tomşani, jud 
Prahova 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Adriana 
Săftoiu, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL       

Creşterea gradului de siguranţă 
al locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2636. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  6.000 mii lei pentru 
modernizare drumuri , comuna 
Tomşani, jud Prahova 
 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 849 -

administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Iniţiatori:  Deputat PNL Adriana 
Săftoiu, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL         
 

Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2637. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  4,000 mii lei pentru 
asfaltare străzi  laterale, comuna 
Gornet Cricov,  jud Prahova 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Adriana 
Săftoiu, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL    
 
 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
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si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2638. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cod obiectiv 795 – 
Programul aşezăminte culturale 
(investiţii noi) 
 

Se propune alocarea a  150 mii lei 
pentru reabilitarea căminului cultural 
din satul Cioceni, comuna 
Dumbrava, jud Prahova 
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu,
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului  

Este necesară executarea lucrărilor 
de reparaţie pentru acest aşezământ 
pentru a nu se deteriora iremediabil.
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Anexa nr. 3/15/29 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
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- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

2639. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cod obiectiv 795 – 
Programul aşezăminte culturale 
(investiţii noi) 
 

Se propune alocarea a  200 mii lei 
pentru reabilitarea căminului cultural 
din satul Vadul Părului, comuna 
Dumbrava, jud Prahova 
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu,
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Anexa nr. 3/15/29 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
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cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

2640. Anexa 3/15  
 Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 274060   mii 
lei pentru : 
1. Alimentare cu apă sat Cernişoara 
Florese, jud. Hunedoara – 2254 mii 
lei 
2. Canalizare şi statie de epurare sat 
Cernişoara Florese, jud. Hunedoara  
– 354 mii lei 
3. Alimentare cu apă sat Bozeş, jud. 
Hunedoara  – 15000 mii lei 
4. Canalizare sat Bozeş, jud. 
Hunedoara – 30000 mii lei 
5. Canal pluvial Aurel Vlaicu,  – 60 
mii lei jud. Hunedoara 
6. Canal pluvial Sanatoriul TBC- str. 
Teilor jud. Hunedoara,  – 40 mii lei 
7. Canal pluvialstr. Sanatoriului spre 
Sanatoriul TBC, jud. Hunedoara  – 
30 mii lei 
8. Studiu fezabilitate alimentare cu 
apă Topliţa, Dabica, Hasdau, Valari, 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucâ 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
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Dealu Mic, Goles , jud. Hunedoara – 
7616 mii lei 
9. Canalizare menajeră şi pluvială 
Bosorod,şi Chitid Bosorod, jud. 
Hunedoara – 5478 mii lei 
10. Alimentare gravitaţională cu apă 
com. Ghelari jud. Hunedoara, – 750 
mii lei 
11. Reabilitare canalizare cartier Cut 
Ghelari , jud. Hunedoara – 4000 mii 
lei 
12. Alimentare cu apă potabilă sat 
Lelese jud. Hunedoara, – 550 mii lei 
13. Alimentare cu apă şi canalizare 
satele Malaiesti, Salasul de Sus, 
Salasul de Jos, Ohaba de sub Piatră, 
jud. Hunedoara  – 2500 mii lei 
14. Construire bloc locuinţe Salasu 
de Sus jud. Hunedoara, – 3129 mii 
lei 
15. Retea de canalizare menajeră pe 
13 străzi, zona de vest, Brad , jud. 
Hunedoara – 1740 mii lei 
16. Alimentare cu apă potabilă com. 
Bucureşci jud. Hunedoara, – 2100 
mii lei 
17. Alimentare cu apă Răduleşti, 
Stănceşti, Stănceşti Ohaba , jud. 
Hunedoara – 3031 mii lei 
18. Sistem de colectare şi evacuare 
ape uzate Dobra jud. Hunedoara  – 
700 mii lei 
19. Alimentare cu apă Gurasada, 
Gothatea şi Câmpuri Surduc jud. 

apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Hunedoara  – 2000 mii lei 
20. Alimentare cu apă com. Şoimuş 
jud. Hunedoara – 4780 mii lei 
21. Reţele canalizare menajeră  com. 
Şoimuş jud. Hunedoara –19505 mii 
lei 
22. Alimentare cu apă Mintia jud. 
Hunedoara – 1000 mii lei 
 23. Canalizare Mintia jud. 
Hunedoara – 2200 mii lei 
24. Reabilitare termică Liceul 
Teoretic Ghelari jud. Hunedoara – 
400 mii lei 
25. Reabilitare termică sediul 
primăriei Geoagiu jud. Hunedoara – 
1420 mii lei 
26. Amenajare Valea Tileşului jud. 
Hunedoara – 1181 mii lei 
27. Amenajare Valea Homorodului 
jud. Hunedoara – 3297 mii lei 
28. Bază sportivă Geoagiu jud. 
Hunedoara – 960 mii lei 
29. Modernizare Bază sportivă 
multifuncţională com. Tomeşti – 80 
mii lei 
30. Bază sportivă în com. Sălaşu de 
Sus – 700 mii lei 
31. Sală de sport în com. Sălaşu de 
Sus – 800 mii lei 
32. Construire şi amenajare parc în 
loc. Ghelari – 5000 mii lei 
33. Reabilitare Baza sportivă minerul 
com. Ghelari – 800 mii lei 
34. Fântână arteziană parc Geoagiu – 

Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de locuinte 
in condominii. In anul 2010, 
pentru finantarea acestui program 
este propusa suma de 150,0 
milioane lei. Suma este prevăzută 
în poziţia globală şi se detaliază 
pe obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
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25 mii lei 
35. Bază sportivă şi de agrement 
Uricani – 500 mii lei 
36. Terminarea lucrărilor Barajul 
Mihăileni – 150000 mii lei 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
Autor : Deputat Laurenţiu Nistor - 
Grup PSD + PC 

 
2641. Anexa 3/15  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de      3540  mii 
lei pentru : 
1. Extindere alimentare cu apă sat 
Cîrbeşti, jud. Gorj 6 km –500 mii lei 
2. Amenajare bază sportivă şi 
agrement insuliţa râului Jiu, Tg. Jiu, 
jud. Gorj – 450 mii lei 
3. Amenajare bază sportivă cartier 
Lotrului, Tg. Jiu, jud. Gorj – 350 mii 
lei 
4. Amenajare faleză râul Jiu, Tg. Jiu, 
jud. Gorj –300 mii lei 
5. Amenajare locuri de joacă şi spaţii 
verzi zona Tuşnad, Tg. Jiu, jud. Gorj 
– 350 mii lei 
6. Modernizare spaţii de agrement 
Pădure Drăgoeni, Tg. Jiu, jud. Gorj – 
350 mii lei 
7. Modernizare bază sportivă zona 
Centrală, Tg. Jiu, jud. Gorj –290 mii 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucâ 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
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lei 
8. Amenajare bază sportivă şi spaţii 
de agrement zona Narciselor, Tg. Jiu, 
jud. Gorj – 300 mii lei 
9. Modernizare bază sportivă cartier 
Griviţei, Tg. Jiu, jud. Gorj – 250 mii 
lei 
10. Amenajare bază sportivă cartier 
Preajba, Tg. Jiu, jud. Gorj – 400 mii 
lei 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
Autor : Deputat Vasile Popeangă - 
Grup PSD + PC 

 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

2642. Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Titlul VI. Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Titlul 51; Articolul 02; Alineat 21 

PÂRTIE DE SCHI staţiunea 
DURĂU, în valoare de 60 000 mii 
lei - comuna CEAHLĂU, judeţul 
Neamţ 
 
Autor: Deputat  Independent Culiţă 
Tărâţă 

Dezvoltarea zonei turistice în 
staţiunea Durău, comuna Ceahlău, 
jud. Neamţ; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare a 
turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
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politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

2643. Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se propune alocarea sumei de 250 
mii lei 
pentru drum între localităţile Tei-
Barbosu din 
comuna Siretel, jud. Iaşi. 
 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 
 

Motivare: Pentru asigurarea 
condiţiilor normale de trafic ţinând 
seama de starea de degradare 
accentuată a acestui drum şi având 
în vedere importanţa lui. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
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a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2644. Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei 
pentru modernizarea drumurilor 
săteşti din 
com. Coarnele caprei, jud. Iaşi. 
 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 

Motivare: Pentru asigurarea 
condiţiilor normale de trafic ţinând 
seama de starea de degradare 
accentuată a acestui drum şi având 
în vedere importanţa lui.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 859 -

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2645. Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Se propune alocarea sumei de 
120.000 mii lei 

Motivare: Pentru asigurarea 
condiţiilor normale de trafic ţinând 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
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Turismului 
 

pentru asfaltare drum comunal 
Poiana Jităria 
din com. Deleni, jud. Iaşi. 
 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 

seama de starea de degradare 
accentuată a acestui drum şi având 
în vedere importanţa lui.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

2646. Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se propune alocarea sumei de 
120.000 mii lei 
pentru asfaltare drum judeţean 
Bădeni – 

Motivare: Pentru asigurarea 
condiţiilor normale de trafic ţinând 
seama de starea de degradare 
accentuată a acestui drum şi având 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
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Sticlărie din comuna Scobinţi, jud. 
Iaşi. 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 
 

în vedere importanţa lui.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

2647. Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se propune alocarea sumei de 11.127 
mii lei 
pentru modernizare drum Tabăra-
Bivolari- 
Soloneţ din comuna Bivolari, jud. 
Iaşi. 

Motivare: Pentru asigurarea 
condiţiilor normale de trafic ţinând 
seama de starea de degradare 
accentuată a acestui drum şi având 
în vedere importanţa lui.  
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
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Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 

Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

2648. Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se propune alocarea sumei de 6.200 
mii lei 
pentru împietruire drum comunal 
Rădeni- 
Roşcani din comuna Roşcani, judeţul 
Iaşi. 
 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel 

Motivare: Pentru asigurarea 
condiţiilor normale de trafic ţinând 
seama de starea de degradare 
accentuată a acestui drum şi având 
în vedere importanţa lui.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Stanciu 
 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

2649. Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se propune alocarea sumei de 
200.000 mii lei 
pentru împietruire drum Adrieşeni 
Glăvăneşti-Buhăieni din comuna 
Andrieşeni, 
judeţul Iaşi. 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 
 

Motivare: Pentru asigurarea 
condiţiilor normale de trafic ţinând 
seama de starea de degradare 
accentuată a acestui drum şi având 
în vedere importanţa lui.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
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- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

2650. Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se propune alocarea sumei de 1000 
mii lei 
pentru împietruitre drum sătesc în 
comuna 
Fîntînele, judeţul Iaşi. 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 
 

Motivare: Pentru asigurarea 
condiţiilor normale de trafic ţinând 
seama de starea de degradare 
accentuată a acestui drum şi având 
în vedere importanţa lui.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

2651. Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se propune alocarea sumei de 11700 
mii lei pentru DJ282F Vlădeni-
Andrieşeni, Comuna Andrieşeni, 
judeţul Iaşi.  
 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 
 

Motivare: Pentru asigurarea 
condiţiilor normale de trafic ţinând 
seama de starea de degradare 
accentuată a acestui drum şi având 
în vedere importanţa lui.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2652. Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se propune alocarea sumei de 1194 
mii lei pentru continuarea 
construcţiei unui pod din beton armat 
pe DC 3, com. Andrieşeni, judeţul 
Iaşi.  
 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 
 

Motivare: Pentru asigurarea 
condiţiilor normale de trafic ţinând 
seama de starea de degradare 
accentuată a acestui pod şi având în 
vedere importanţa lui.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
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exerciţiului bugetar 
-  Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
 

2653. Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se propune alocarea sumei de 2,5 
mil. Euro pentru proiectul inegrat din 
com. Andieşeni, jud. Iaşi: 
1. Modrnizare DC 2 – km 15+350m  
2. Canalizare şi epurare ape uzate 
3. Înfiinţare centru consiliere pentru 
părinţi şi copii 
4. Amenajare spaţiu cămin cultural 
 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 
 

Motivare: Pentru asigurarea 
condiţiilor normale de trafic. Pentru 
asigurarea calităţii apei.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
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cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2654. Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se propune alocarea sumei de 300 
mii lei pentru continuarea pietruire 
drum comunal sat Chişcani, com. 
Scobinţi, judeţul Iaşi.  
 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 
 

Motivare: Pentru asigurarea 
condiţiilor normale de trafic ţinând 
seama de starea de degradare 
accentuată a acestui pod şi având în 
vedere importanţa lui.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

2655. Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 150 
mii lei 
pentru drum comunal între sat 

Motivare: Pentru asigurarea 
condiţiilor normale de trafic ţinând 
seama de starea de degradare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
Sursa de finanţare nu poate          
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 Sticlărie – sat Cîrjoaia, din comuna 
Scobinţi, jud. Iaşi. 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 
 

accentuată a acestui drum – mal 
surpat – şi având în vedere 
importanţa lui.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

2656. Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru continuarea 
construcţiei unui pod peste Bahlui, 
com. Scobinţi, judeţul Iaşi.  
 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 
 

Motivare: Pentru asigurarea 
condiţiilor normale de trafic ţinând 
seama de starea de degradare 
accentuată a acestui pod şi având în 
vedere importanţa lui.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
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finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute 
-  Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
 

2657. Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se propune alocarea sumei de 
finalizarea execuţiei reţelei de 
canalizare din com. Coarnele Carei, 
jud. Iaşi. Valoare 500 mii lei. 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 
 

Motivare: Pentru asigurarea 
condiţiilor normale de trafic ţinând 
seama de starea de degradare 
accentuată a acestui pod şi având în 
vedere importanţa lui.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2658. Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se propune alocarea sumei de 
extinderea alimentării cu apă din 
satele Tabăra, Buruieneşti, Traian, 
Soloneţ din com. Bivolari, jud. Iaşi. 
Valoare 3201, 937 mii lei. 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 

Motivare: Pentru lucrări de 
consolidări pentru buna 
desfăşurarea activităţilor. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
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a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2659. Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se propune alocarea sumei de 5..000 
mii lei pentru alimentare cu apă în 
satul Rădeni comuna Roşcani, jud. 
Iaşi.  
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 

Motivare: Pentru lucrări de 
consolidări pentru buna 
desfăşurarea activităţilor. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute 
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- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2660. Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se propune alocarea sumei 1000 mii 
lei pentru  reabilitare sediu primărie 
în com. Bivolari, jud. Iaşi.  
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 

 

Motivare: Pentru lucrări de 
consolidări pentru buna 
desfăşurarea activităţilor. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute 
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT 
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite la 
propunerea autoritatilor locale. 
 

2661. Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se propune alocarea sumei de 300 
mii lei pentru înfiinţare sistem de 
canalizare sat Todireşti, comuna 
Todireşti, jud. Iaşi.  
 
Autor: prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 

Motivare: Pentru lucrări de 
consolidări pentru buna 
desfăşurarea activităţilor. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2662. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului  
 

ANEXA NR.3/15/29 ; 
Cod obiectiv 23 
Programul construire aşezăminte 
culturale  

SE PROPUNE INTRODUCEREA 
UNUI NOU OBIECTIV DE 
INVESTIŢII: 
- Fişă obiectiv de investiţii 
„Reabilitare, modernizare şi 
utilare Cămin Cultural, comuna 
Topolog, judeţul Tulcea”, cu suma 
de 1.000 mii lei. 
 

Căminul cultural al comunei 
Topolog  a fost construit în anul 
1965, având destinaţia desfăşurării 
de manifestări culturale şi educative 
pentru locuitorii din comuna 
Topolog. 
      De la data punerii în funcţiune 
şi până în prezent,  nu s-a efectuat 
reabilitarea sau modernizarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere 
- Conform prevederilor OUG 
118/2006 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, cu 
modificările şi completările 
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Autor: Senator Belacurencu Trifon – 
PSD+PC 

 

acestui obiectiv şi nici dotarea cu 
echipamente, în momentul de faţă 
clădirea nu permite desfăşurarea de 
activităţi cultural - educative. 
       Corpul clădirii prezintă 
deficienţe majore la structura de 
rezistenţă, fiind de asemenea 
necesară înlocuirea acoperişului şi a 
instalaţiei de încălzire. 
      Datorită situaţiei  precare a 
clădirii şi a lipsei utilităţilor şi  
dotărilor, căminul cultural nu mai 
satisface necesitatea pentru care  a 
fost construit.  
      De circa 4-5 ani, în incinta 
acestuia, nu s-au mai putut organiza 
manifestări culturale.  
      Consiliul Local al comunei 
Topolog, a aprobat prin Hotărârea 
nr.8 din 31.03.2008,  studiul de 
fezabilitate şi indicatorii tehnico-
economici pentru investiţia privind 
reabilitarea, modernizarea şi 
utilarea Căminului Cultural 
     Sursa de finanţare: din suma 
prevăzută în bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
în anexa 3/15/29, programul 
construire aşezăminte culturale.  

ulterioare, finanţarea modernizării 
infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din 
mediul rural şi mic urban, se face 
în baza selecţiei proiectelor 
propuse de autorităţile 
administraţiei publice locale, de 
către Comisia constituită la 
nivelul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 

-  

2663. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
Capitolul I, sectiunea a doua, art. 4, 
lit. e, Programul de dezvoltare a 

Alocarea sumei de 939,802 mii lei 
pentru pod din beton armat pe DC 3 
Andrieşeni, limita judet km 5 + 650 
in com. Andrieseni, jud. Iasi  

Finalizarea obiectivului de 
investitii/program MDRT 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
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infrastructurii si a unor baze 
sportive din spatiul rural 

Autor: Senator Lazar Sorin C-tin 
P.S.D. 

specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007 

2664. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
Subprogramul privind pietruirea , 
reabilitarea si sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate , 
capitolul 5001; Grupa 51 ; Articolul 
01 ;Aliniatul 3 

Alocarea sumei de 500 mii lei  
pentru reabilitarea drumului judetean 
282 F in lungime de 11,7 km intre 
com. Andrieseni si com. Vladeni, 
com. Andrieseni, jud. Iasi 
Autor: Senator Lazar Sorin C-tin 
P.S.D. 

Finalizarea obiectivului de 
investitii/ program MDRT 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
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nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2665. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
Anexa 3/15/02  
Cap 5001, grupa 51, art 02, alin 20, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor; 

Alocarea sumei de 4.729.700 lei 
pentru 
infiintare retea alimentare cu apa in 
satele Homita si Cristesti din com. 
Cristesti, jud. Iasi 
Autor: Senator Lazar Sorin C-tin 
P.S.D. 

Finalizarea obiectivului de 
investitii/ program MDRT 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
 

2666. Ministerul Dezvoltării Regionale Alocarea sumei de 563.770 lei pentru Finalizarea obiectivului de Se propune respingerea 
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şi Turismului 
Capitolul I  
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e  
Programului de dezvoltare a  
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural ; 
O.G.7/2006 

 baza sportiva in comuna Cioharani, 
jud. Iasi 
Autor: Senator Lazar Sorin C-tin 
P.S.D. 

investitii/ program MDRT 
 

amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007 

2667. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
Capitolul I  
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e  
Programului de dezvoltare a  
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural ; 
O.G.7/2006 

Alocarea sumei de 3.481.900 lei 
pentru 
extindere alimentare cu apa si retea 
de canalizare, constructii podete, 
reabilitare pod in com. Ciohorani. 
Jud. Iasi 
Autor: Senator Lazar Sorin C-tin 
P.S.D. 

Finalizarea obiectivului de 
investitii/ program MDRT 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007 

2668. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
Capitolul I  
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e  
Programului de dezvoltare a  
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural ; 
O.G.7/2006 

Alocarea sumei de 500.000 lei  
pentru extindere alimentare cu apa in 
com. Miroslovesti, jud. Iasi 
Autor: Senator Lazar Sorin C-tin 
P.S.D. 

Finalizarea obiectivului de 
investitii/ program MDRT 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Lucrarea se poate finanta prin 
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Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007 

2669. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
Capitolul I  
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e  
Programului de dezvoltare a  
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural ; 
O.G.7/2006 

Alocarea sumei de  500.000 lei     
pentru infiintare sistem canalizare si 
construire statie epurare in com. 
Miroslovesti, jud. Iasi  
Autor: Senator Lazar Sorin C-tin 
P.S.D. 

Finalizarea obiectivului de 
investitii/ program MDRT 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007 

2670. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
Capitolul I  
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e  
Programului de dezvoltare a  
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural ; 
O.G.7/2006 

Alocarea sumei de 2.085.668 lei 
pentru 
alimentare cu apa in sistem 
centralizat a satelor componente ale 
com. Lungani, jud. Iasi  
Autor: Senator Lazar Sorin C-tin 
P.S.D. 

Finalizarea obiectivului de 
investitii/ program MDRT 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007 

2671. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Alocarea sumei de 400 mii lei pentru 
alimentare cu apa a localitatii Tibana, 

Finalizarea obiectivului de 
investitii/ program MDRT 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Capitolul I  
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e  
Programului de dezvoltare a  
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural ; 
O.G.7/2006 

Garbesti, Poiana Manastirii, Alexeni, 
Moara Ciornei in com. Tibana, jud. 
Iasi 
Autor: Senator Lazar Sorin C-tin 
P.S.D. 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007 

2672. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
Capitolul I, sectiunea a doua, art. 4, 
lit. e, Programul de dezvoltare a 
infrastructurii si a unor baze 
sportive din spatiul rural 

Alocarea sumei de 882.781 lei  
pentru pod pentru circulatie pietonala 
peste raul Jijia, in satul Mihail 
Kogalniceanu, com. Tiganasi, jud. 
Iasi 
Autor: Senator Lazar Sorin C-tin 
P.S.D. 

Finalizarea obiectivului de 
investitii/ program MDRT 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
-  Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

2673. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
Capitolul I  
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e  

Alocarea sumei de 2.982.000 lei 
pentru SF Construire sala de sport in 
com. Tatarusi, jud. Iasi 
Autor: Senator Lazar Sorin C-tin 

Finalizarea obiectivului de 
investitii/ program MDRT 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
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Programului de dezvoltare a  
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural ; 
O.G.7/2006 
 

P.S.D. specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
-  Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 

2674. Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 12. 
Capitolul I  
Secţiunea a-2-a, art 4, lit e  
Programului de dezvoltare a  
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural ; 
O.G.7/2006 

Alocarea sumei de 1,6 mil euro 
pentru infiintare retea de canalizare 
si satie de epurare in satele Homita si 
Cristesti, com. Cristesti, jud. Iasi 
Autor: Senator Lazar Sorin C-tin 
P.S.D. 

Finalizarea obiectivului de 
investitii/ program MDRT 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
-  Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 892 -

local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2675. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 04 – Programul pentru 
construcţiile de locuinţe şi săli de 
sport 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Reabilitare bloc 
locuinţe ANL Stanca”, oraş 
Ştefăneşti, judeţul Botoşani, cu suma 
de 10 000 mii lei 

 
Autor: Senator Independent 

CÂMPANU Liviu 

Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit 
 
 

 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

2676. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 04 – Programul pentru 
construcţiile de locuinţe şi săli de 
sport 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Construire bloc 
locuinţe ANL Ştefăneşti”, oraş 
Ştefăneşti, judeţul Botoşani, cu suma 
de 20 000 mii lei 

 
Autor: Senator Independent 

CÂMPANU Liviu 

Necesitate. Solicitarea cetăţenilor. 
 
 
 
 

 
Sursa de finanţare 

Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 894 -

publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Program construcţii 
locuinţe pentru tineri destinate 
închirierii”, cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite 
 

2677. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Alimentare cu apă 
a localităţilor Drislea şi Ionăşeni”, 
localitatea Truşeşti, judeţul Botoşani, 
cu suma de  1 191, 63 mii lei 
 
 
 
 

Autor: Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Programul Naţional de alimentare 
cu apă a satelor aprobat prin HG 
577/1997 
Programul de finanţare a fost recent 
închis, proiectul va fi redistribuit 
unui alt program conform MDRT. 
A fost realizat studiul de 
fezabilitate şi proiectul tehnic, lipsa 
fondurilor împiedicând demararea 
procedurii de achiziţie a 
contractului de lucrări. 

 
Sursa de finanţare 

Bugetul Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
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Regionale şi Turismului a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2678. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “ 
Construire/modernizare drum de 
acces către Mănăstirea Balş”, 
judeţul Botoşani, cu suma de 70 
162,60 mii lei 
 
 

Autor: Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Proiect  propus în vederea 
includerii în circuitul turistic 

 
 

 
 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
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Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 

2679. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “ Modernizare 
drum de acces către Lacul cu Nuferi 
- Ipoteşti”, judeţul Botoşani, cu suma 
de 19 403,41 mii lei 

Autor:Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Proiect  propus în vederea 
includerii în circuitul turistic 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 897 -

si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 222,3 mil lei 
 

2680. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul  
„Alimentare cu apă a localităţilor 
Lozna şi Strateni”, comuna Lozna, 
judeţul Botoşani, cu suma de 4 800 
mii lei 

 
Autor: Senator Independent 

CÂMPANU Liviu 

Necesitatea creării reţelei de apă 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de  
locuire în mediul rural. 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
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si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 

2681. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul  
„Canalizare şi staţie de epurare”, 
comuna Lozna, judeţul Botoşani, cu 
suma de 6 400 mii lei 

 
Autor:  

Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Necesitatea creării reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de  locuire în mediul 
rural. 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
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populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2682. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Alimentare cu 
apă”, localitatea Vârful Câmpului, 
judeţul Botoşani, cu suma de 600 mii 
lei 
 

Autor:: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Terminarea lucrării 
Solicitarea cetăţenilor 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
suma de 170,6 mil lei 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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2683. Anexa 3/15/02 - Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Viabilizare 
drumuri pe raza comunei Vârful 
Câmpului”, comuna Vârful 
Câmpului, judeţul Botoşani, cu suma 
de  
1 300 mii lei. 
 

Autor:: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Solicitarea cetăţenilor 
Necesitate 

 
Sursa de finanţare 

Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

2684. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Modernizare drum 
sătesc Biserica Maghera”, comuna 
Vârful Câmpului, judeţul Botoşani, 
cu suma de 300 mii lei.

Solicitarea cetăţenilor 
Necesitate 

 
Sursa de finanţare 

Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 
Autor: Senator Independent 

CÂMPANU Liviu 

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

2685. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 05 – Finanţarea 
elaborării şi/sau actualizării 
planurilor urbanistice generale şi a 
regulamentelor locale de urbanism 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul „Realizare PUG şi 
RLU”, comuna Adăşeni, judeţul 
Botoşani, cu suma de 130 mii lei. 

 
Autor:: 

Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Investiţie în curs (50%) 
 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Suma prevăzuta pentru anul 
2011 pentru finantarea elaborarii 
si/sau actualizarii planurilor 
urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de 
urbanism  este de 14 miloane lei 
şi se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea autorităţilor 
publice locale. 
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2686. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
apă, canalizare şi epurarea apelor 
uzate”, localitatea Zoitani, comuna 
Adăşeni, judeţul Botoşani, cu suma 
de  
6 500 mii lei.  
 

Autor:: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Investiţie nouă. 
0% (Studiu de fezabilitate) 

 
 
 
 

 
Sursa de finanţare 

Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

2687. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul „Canalizare şi 
epurare”, localitatea Adăşeni, 
comuna Adăşeni, judeţul Botoşani, 
cu suma de 3 600 mii lei.  
 

Investiţie nouă. 
0% (Studiu de fezabilitate) 

 
Sursa de finanţare 

Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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Autor: Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

2688. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul „Asfalt 3 km pe 
drumuri comunale”, localitatea 
Adăşeni, comuna Adăşeni, judeţul 
Botoşani, cu suma de 3 755 mii lei. 
 

Autor: Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Investiţie nouă. 
0% (Studiu de fezabilitate) 

 
Sursa de finanţare 

Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

2689. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Împietruire şi 
reabilitare drumuri săteşti şi 
comunale”, comuna Suharău, judeţul 
Botoşani, cu suma de 600 mii lei. 
 
 

Autor: Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Primăria Suharău dispune de toate 
utilajele necesare şi are autorizată 
balastieră pe râul Prut care permite 
executarea lucrărilor cu forţe 
proprii cu cheltuieli minime numai 
pentru combustibili. 

 
Sursa de finanţare 

Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

2690. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Amenajare 
trotuare şi alei în central civic şi 
satele componente”, comuna 
Suharău, judeţul Botoşani, cu suma 
de 500 mii lei. 
 

Autor: Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Lucrări strict necesare pentru 
eficientizarea traficului pietonal şi 
punerea în valoare a obiectivului de 
asfaltare drum comunal derulat prin 
SAPARD, finalizat în 2007. 

 
Sursa de finanţare 

Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

2691. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul „Reabilitare prin 
împietruire drumuri locale”, comuna 
Copălău, judeţul Botoşani, cu suma 

Program de dezvoltare locală aflat 
în derulare în anul 2010 

 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

de 250 mii lei. 
 

Autor: Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

 
Sursa de finanţare 

Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 

2692. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Cod obiectiv 17 - Program 
construcţii săli de sport  A 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Sală de Sport sat 
Miorcani”, comuna Rădăuţi-Prut, 
judeţul Botoşani cu suma de 900 mii 
lei 
 

Autor: Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

În satul Miorcani nu există o sală 
de sport 

 
Sursa de finanţare 

Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
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principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
 

2693. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Cod obiectiv 17 - Program 
construcţii săli de sport  A 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul „Sală de Sport”, 
comuna Havârna, judeţul Botoşani, 
cu suma de 720 mii lei
 

Autor: Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

În comuna Havârna nu există o sală 
de sport. 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
 

2694. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Cod obiectiv 16 - Program 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Utilităţi la sala de 
sport cu nivel de practică sportivă 

Suma menţionată reprezintă 
execuţia lucrărilor de alimentare cu 
energie electrică, cu apă, de 
realizare a canalizării menajere, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
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construcţii săli de sport  A competiţională locală, teren handbal 
şi 150 de locuri spectatori”, comuna 
Leorda, judeţul Botoşani, cu suma de 
739,69 mii lei 
 

Autor: Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

precum şi a unei căi de acces. 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului dezvoltării 

Regionale şi Turismului 

Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
 

2695. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Cod obiectiv 16 - Program 
construcţii săli de sport  A 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Utilităţi Sală de 
Sport”,comuna Vorona, judeţul 
Botoşani, cu suma de 913 mii lei 
 

Autor: Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Sala de sport trebuie utilată 
adecvat. Solicitarea locuitorilor 
comunei. 
 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului dezvoltării 

Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
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se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
 

2696. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Modernizare 
drumuri comunale şi săteşti”, 
localitatea Copălău, judeţul Botoşani, 
cu suma de 100 mii lei. 
 

Autor: Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Fluidizarea traficului şi facilitarea  
accesului pe drumurile comunale şi 
săteşti. 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora 

2697. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul  „Canalizare 

Investiţie nouă 
 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 911 -

Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B  
 

menajeră şi staţie de epurare a 
apei”, localitatea Cerbu, comuna 
Copălău, judeţul Botoşani, cu suma 
de 85 mii lei. 
 

Autor:: Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

2698. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Cod obiectiv 21 – Programul 
bazine de înot B 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul  „Bazin de înot 
şcolar”, oraşul Flămânzi, judeţul 
Botoşani, cu suma de 300 mii lei. 
 

Autor: Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Investiţie nouă. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Bazine de inot 
prevazut in bugetul Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului. Suma prevazuta 
pentru anul 2011 este in pozitie 
globala si se repartizeaza pe 
obiective de ordonatorul principal 
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de credite. 
 

2699. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Cod obiectiv 17 - Program 
construcţii săli de sport  A 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul  “Sală de Sport cu 
tribune de 500 de locuri”, oraş 
Darabani, judeţ Botoşani, cu suma de 
750 mii lei.  

 
Autor: Senator Independent 

CÂMPANU Liviu 

Investiţie nouă. Este singura sală de 
sport, în condiţiile în care în oraşul 
Darabani există mai multe şcoli şi 
un grup şcolar. Populaţia activă 
care participă la desfăşurarea unor 
activităţi sportive este în număr 
mare, iar sala de sport existentă nu 
face faţă cererilor de desfăşurare a 
activităţilor şi competiţiilor 
sportive. De asemenea, în oraş 
există mai multe asociaţii sportive 
care au echipe de fotbal, handbal şi 
tenis de câmp. În situaţia actuală, în 
oraş nu pot fi organizate competiţii 
de nivel judeţean şi regional. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
 

2700. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul  „Înfiinţare reţea de 
canalizare şi staţie de epurare”, 
comuna Suliţa, judeţul Botoşani, cu 
suma de 750 mii lei. 
 

Autor: Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Investiţie nouă. 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
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Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora 

2701. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul  „Extindere reţea 
de alimentare cu apă”, comuna 
Suliţa, judeţul Botoşani, cu suma de 
750 mii lei. 

Autor: Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Investiţie nouă. 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
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acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora 

2702. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul  „Modernizare 
drumuri de interes local”, comuna 
Suliţa, judeţul Botoşani, cu suma de 
700 mii lei. 
 

Autor: Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Investiţie nouă. 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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2703. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul  „Modernizare 
drumuri locale”, comuna Havârna, 
judeţul Botoşani, cu suma de 500 mii 
lei. 
 

Autor: Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Investiţie nouă 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

2704. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
Art. 02/alin. 21 – obiective de 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul  “Muzeu sătesc”, 
comuna Havârna, Judeţul Botoşani, 
cu suma de 100 mii lei. 
 

Autor: Senator Independent 

Investiţie nouă. Întărirea tradiţiilor 
comunei. 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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investiţii în turism  CÂMPANU Liviu de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

2705. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Cod obiectiv 18 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul  “Proiect integrat 
privind înfiinţarea sistemului de 
canalizare şi a staţiei de epurare a 
apei uzate”, comuna Havârna, 
judeţul Botoşani, cu suma de 50 mii 
lei. 
 

Autor: Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Investiţie în continuare. 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

2706. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul  “Proiect integrat 
privind înfiinţarea sistemului de 
canalizare şi a staţiei de epurare a 
apei uzate”, comuna George Enescu, 
judeţul Botoşani, cu suma de 1 000 
mii lei. 
 

Autor: Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Investiţie nouă. 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora 
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2707. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul  „Modernizare 
drumuri de interes local”, comuna 
George Enescu, judeţul Botoşani, cu 
suma de 400 mii lei. 
 

Autor:: Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Investiţie nouă. 
Sursa de finanţare 

Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora 

2708. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
Art. 02/alin. 21 – obiective de 
investiţii în turism  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul  “Conservarea şi 
promovarea culturii tradiţionale”, 
comuna George Enescu, judeţul 
Botoşani, cu suma de 100 mii lei. 
 

Autor: Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Investiţie nouă. 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu şi se 
aprobă prin hotărâri ale 
Guvernului după aprobarea 
bugetului, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 58/1998, cu 
modificările ulterioare. 

2709. Anexa 3/15/29. 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Canalizare menajeră şi staţie de 
epurare ape uzate menajere în satul 
Buduhala, comuna Teleşdi. 
Valoare : 2,794,609 RON 
 
Autor: Senator Toni Greblă, PSD 
 

Este necesară executarea unor 
lucrări de reparaţii cum sunt: 
Acoperire platforma U.P.U. cu 
supraînălţare P+2, Mansardare corp 
B, Amenajare versant pentru 
evitarea alunecării terenului, 
Realizat izolaţia termica si 
hidrofuga anvelopa corp spital si 
corp policlinica, Montare ascensor 
exterior pentru transport hrana, 
Realizat iluminatul exterior, 
Împrejmuire si platforma foraj str. 
Şanţului, Realizat staţie de aspiraţie 
ATI, Montare ascensor exterior 
pentru persoane Oncologie- spital 
de zi 

Se propune respingerea întrucât: 
Nu se specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
nici aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
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populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2710. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale şi 
Turismului, cap 5001, gr 51, art 02, 
alin 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu apă 
in sistem centralizat”, Comuna 
Buceş,   cu suma de 500 mii lei  
RON.  
Autori: Dan Radu Ruşanu, senator 
PNL 
Bogdan Radu Tîmpău, deputat PNL 

Necesitatea creării reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunataţirea 
condiţiilor de  locuire in mediul 
rural. De precizat faptul că 
proiectul este realizat în proporţie 
de 90%. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
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faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2711. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale şi 
Turismului, cap 5001, gr 51, art 02, 
alin. 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Drum comunal de 
servitute racord din DJ 741 Criscior-
Bucuresci”, Comuna Bucuresci, cu 
suma de 500 mii lei  RON.  
Autori: Dan Radu Ruşanu, senator 
PNL 
Bogdan Radu Tîmpău, deputat PNL 

Îmbunatatirea condiţiilor de trafic 
în mediul rural. Lucrarea este 
realizată 100% dar nu a fost plătită 
din lipsa fondurilor.  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
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Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

2712. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale şi 
Turismului, cap 5001, gr 51, art 02, 
alin. 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Asfaltare drumuri 
comunale satul Curechiu”, Comuna 
Bucuresci, cu suma de 200 mii lei  
RON.  
 
 
Autori: Dan Radu Ruşanu, senator 

Îmbunataţirea condiţiilor de trafic 
în mediul rural. Lucrarea este 
finalizată in proporţie de 50% 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului, Anexa 3/ 13 /02 Cap 
5001, gr 56, art. 04 „Sprijinirea 
organizaţiilor aparţinând 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare mentionată 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece sumele propuse propuse 
prin proiectul de buget pentru toţi 
ordonatorii principali de credite 
au fost dimensionate în raport cu 
sarcinile ce îi revin cestei institutii 
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PNL 
Bogdan Radu Tîmpău, deputat PNL 

minorităţilor naţionale altele 
decât cele care primesc subvenţii 
de la bugetul de stat” 

pe anul 2011 Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
şi alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a Legii 
anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

2713. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale şi 
Turismului, cap 5001, gr 51, art 02, 
alin 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Alimentare cu apă 
a satelor Uroi si Carpiniş”, Oraş 
Simeria, cu suma de 309 mii lei Ron 
 
Autori: Dan Radu Ruşanu, senator 
PNL 

Necesitatea creării reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunataăţirea 
condiţiilor de  locuire în mediul 
rural. De menţionat faptul că 
proiectul este realizat in proporţie 
de 85%. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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Bogdan Radu Tîmpău, deputat PNL rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

2714. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale şi 
Turismului, cap 5001, gr 51, art 02, 
alin 20 si 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Reţea canalizare şi 
extindere alimentare cu apă ”, Sat 

Necesitatea creării reţelei de apa şi 
canalizare pentru îmbunataţirea 
condiţiilor de  locuire în mediul 
rural. De menţionat faptul că 

Se propune respingerea întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
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Capitol 1 secţiunea 2 art.4 lit.e 
Legea Bugetului de Stat 2011 

Cerbăl, Comuna Cerbăl, cu suma de 
700 mii lei Ron 
 
Autori: Dan Radu Ruşanu, senator 
PNL 
Bogdan Radu Tîmpău, deputat PNL 

proiectul este realizat in proporţie 
de 75%. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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2715. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale şi 
Turismului, cap 5001, gr 51, art 02, 
alin. 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Asfaltare drum 
comunal DC 127: DJ 708E ”,  
Comuna Cîrjiţi, cu suma de  989 
mii lei Ron 
 
Autori: Dan Radu Ruşanu, senator 
PNL 
Bogdan Radu Tîmpău, deputat PNL 

Îmbunătătirea condiţiilor de trafic 
în mediul rural. Lucrarea este 
finalizată în proporţie de 70%. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului, Anexa 3/ 13 /02 Cap 
5001, gr 56, art. 04 „Sprijinirea 
organizaţiilor aparţinând 
minorităţilor naţionale altele 
decât cele care primesc subvenţii 
de la bugetul de stat” 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare mentionată 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece sumele propuse propuse 
prin proiectul de buget pentru toţi 
ordonatorii principali de credite 
au fost dimensionate în raport cu 
sarcinile ce îi revin cestei institutii 
pe anul 2011 Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
şi alimentarea cu apă a satelor, 
dupa intrarea in vigoare a Legii 
anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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2716. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale şi 
Turismului, cap 5001, gr 51, art 02, 
alin. 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Asfaltare drum 
comunal DC 125 Cîrjiţi – 
Chergheş”,  Comuna Cîrjiţi, cu 
suma de  728.4  mii lei Ron 
 
Autori: Dan Radu Ruşanu, senator 
PNL 
Bogdan Radu Tîmpău, deputat PNL 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic 
în mediul rural. Lucrarea este 
finalizată in proporţie de 90%. 
 
Sursa de finanţare: Sursa de 
finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului, Anexa 3/ 13 /02 Cap 
5001, gr 56, art. 04 „Sprijinirea 
organizaţiilor aparţinând 
minorităţilor naţionale altele 
decât cele care primesc subvenţii 
de la bugetul de stat” 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare mentionată 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece sumele propuse propuse 
prin proiectul de buget pentru toţi 
ordonatorii principali de credite 
au fost dimensionate în raport cu 
sarcinile ce îi revin cestei institutii 
pe anul 2011  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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2717. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale şi 
Turismului, cap 5001, gr 51, art 02, 
alin 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Alimentare cu 
apă în sistem centralizat a satelor 
Tustea si Farcadin », comuna 
General Berthelot, cu suma de 500 
mii lei Ron. 
Autori: Dan Radu Ruşanu, senator 
PNL 
Bogdan Radu Tîmpău, deputat PNL 

 Necesitatea creării reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de  locuire în mediul 
rural. De menţionat faptul că 
proiectul este realizat in proporţie 
de 92%. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

2718. Anexa 3/15/27 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/27, Fisa 
Programului COD 680 „Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor”, pag 180 

Se propune introducerea urmatoarei 
note « Creditele bugetare alocate 
pentru anul 2011 la poziţia II 
„Credite bugetare”, cod 
indicator 700151, în sumă de 
222.721 mii lei, se vor utiliza 
numai după stabilirea şi 
evaluarea stadiului de 
execuţie a lucrărilor de 
reabilitare şi/sau asfaltare a 
drumurilor, decontându-se cu 
prioritate cele finalizate şi cele 
aflate în stadii avansate de 
execuţie”  
Autori: Dan Radu Ruşanu, senator 
PNL 
Bogdan Radu Tîmpău, deputat PNL 

Există numeroase  lucrări de 
reabilitare şi/sau asfaltare a 
drumurilor, nedecontate 
până în prezent, deşi unele 
dintre acestea  sunt finalizate 
şi recepţionete  sau  sunt într-
un stadiu avansat de 
execuţie, fapt ce a 
determinat ca multe firme să 
nu-şi încaseze 
contravaloarea lucrărilor 
executate şi care acum se 
află într-o situaţie  financiară 
dificilă din această cauză. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Nu se specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
nici aprobată făra stabilirea sursei 
de finantare”. 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora 

2719. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “ Reţea de 
canalizare şi staţie de epurare ape 
uzate în comuna Cuza Vodă, judeţul 
Călăraşi”, comuna Cuza Vodă, 
judeţul Călăraşi, cu suma 204,55 mii 
lei 
 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 

Necesitatea creării reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de locuire în mediul 
rural. 
OBS.: Proiect se află  în  evaluare 
(HGR 904/2006 ) şi în aşteptarea 
convenţiei de finanţare. 

 
Sursa de finanţare 

Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2720. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Modernizarea 

Sumele sunt necesare pentru 
refacerea drumurilor comunale, 
având în vedere starea foarte 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Potrivit prevederilor Hotărârii 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

reţelei de drumuri locale în comuna 
Cuza Vodă, judeţul Călăraşi”, 
comuna Cuza Vodă, judeţul Călăraşi, 
cu suma 11.351,414 mii lei. 
 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 
 
 

proastă a acestora, în condiţiile în 
care infrastructura rutieră este 
deosebit de importantă pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 
OBS.: HGR 577/1997 – privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 
şi alimentarea cu apă a satelor. 
Depus la Consiliul Judeţean 
Călăraşi nr. 851/16.08.2010 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora 

2721. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Extindere reţea 
alimentare cu apă în comuna 
Dichiseni, satele Dichiseni şi 
Satnoieni”, comuna Dichiseni, 
judeţul Călăraşi, cu suma 1.500 mii  
lei. 

 
Autor: 

Senator Grup Parlamentar Mixt 

În anul 2010 proiectul a fost 
finanţat până în prezent doar 50 mii 
lei. 
Necesitatea creării reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de locuri în mediul rural 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
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NEDELCU Vasile apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2722. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul 
“ Pietruirea străzilor circa 20 km în 
satele: Pelinu, Dilga, Înfrăţirea şi 
Dor Mărunt ”, comuna Dor Mărunt, 
judeţul Călăraşi, cu suma de  200 mii 
lei. 

 
Autor: 

Senator Grup Parlamentar Mixt 
NEDELCU Vasile 

Susţinerea acestor investiţii este 
necesară pentru dezvoltarea 
infrastructurii în spaţiul rural. 
 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
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consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora 

2723. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “ Înfiinţare 
canalizare menajeră cu staţie de 
epurare în comuna Frăsinet”, 
comuna Frăsinet, judeţul Călăraşi, cu 
suma  3.079 mii lei. 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 
 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare şi a staţiei de epurare. 
 
OBS.: HGR nr 577/1997 – depus la 
M.D.R.T. (D.G.L.P.) 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora 
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2724. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Modernizarea 
drumuri de interes local”, comuna 
Frăsinet, judeţul Călăraşi, cu suma 
4.392 mii lei. 

 
Autor: 

Senator Grup Parlamentar Mixt 
NEDELCU Vasile 

Sumele sunt necesare pentru 
refacerea drumurilor comunale, 
având în vedere starea foarte 
proastă a acestora, în condiţiile în 
care infrastructura rutieră este 
deosebit de importantă pentru 
dezvoltarea spaţiului rural 
OBS.: HGR nr. 577/1997 – depus 
la M.D.R.T. (D.G.L.P.) 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora 

2725. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Înfiinţare 
canalizare menajeră cu staţie de 
epurare în comuna Frăsinet”, 
comuna Frăsinet, judeţul Călăraşi, cu 
suma  4.727,4 mii lei. 

Autor: 

OMAPPM NR. 1450/2010 – depus 
la M.A.P.P.M. 
Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare şi a staţiei de epurare. 

Sursa de finanţare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
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 Senator Grup Parlamentar Mixt 
NEDELCU Vasile 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2726. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “ Îmbrăcăminţi 
bituminoase şi pietruire străzi”, 
comuna Roseţi, judeţul Călăraşi, cu 
suma 282 mii lei. 

 
Autor: 

Senator Grup Parlamentar Mixt 
NEDELCU Vasile 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic. 
OBS.: H.G. nr. 577 Programul 
privind pietruire drumuri comunale 
şi alimentare cu apă a satelor. 
Convenţie nr. 4225/05.05.2009. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora 

2727. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “ Dezvoltarea 
infrastructurii de transport în zona 
transfrontalieră, comuna Roseţi, 
judeţul Călăraşi, Municipalitatea 
Silistra”, comuna Roseţi, judeţul 
Călăraşi, cu suma de 611 mii  lei. 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 
 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic 
OBS.: ERDF 84,46% 

 
Sursa de finanţare 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 937 -

obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora 

2728. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “ Îmbunătăţirea 
infrastructurii rutiere agricole prin 
modernizarea drumului de acces 
Amzaua, la exploataţiile agricole din 
comuna Roseţi, judeţul Călăraşi”, 
comuna Roseţi, judeţul Călăraşi, cu 
suma de 930 mii lei. 
 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic. 
OBS.: PNDR, măsura 1.2.5. – 1 
mil. euro. În faza de contract 
finanţare. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora 

2729. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “PNDR –Măsura 
125, îmbunătăţirea şi dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea 

Modernizarea drumului de acces 
DA1, ce facilitează accesul la 
exploataţiile agricole din comuna 
Vîlcelele. 
Finanţate din fonduri europene. S-a 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 

şi adaptarea agriculturii şi 
silviculturii”, comuna Vîlcelele, 
judeţul Călăraşi, cu suma de  771,64  
mii lei. 
 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 
 

semnat contractul de finanţare. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora 

2730. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “ Suprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea sau asfaltarea 
drumurilor de interes local conform 
HG nr. 577-1997”, comuna 
Vîlcelele, judeţul Călăraşi, cu suma 
între 11.260 mii lei. 
 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora 

2731. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 
Art. 02/alin. 04 Programul pentru 
constructiile de locuinte si Sali de 
sport  

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “ Bloc C 13 
locuinţe sociale”, oraşul Călăraşi, 
judeţul Călăraşi, cu suma 4174,12  
mii lei. 
 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 

Îmbunătăţirea condiţţlor de locuire. 
 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
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2732. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 
Art. 02/alin. 04 Programul pentru 
constructiile de locuinte si Sali de 
sport  

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “ Bloc C 14 
locuinţe sociale”, oraşul Călăraşi, 
judeţul Călăraşi, cu suma 2242,12  
mii lei. 
 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 

Îmbunătăţirea condiţţlor de locuire. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
 

2733. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei pu Art. 01/alin. 32 
Reabilitarea termica a blocurilor 
 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Reabilitare 
termică clădiri multietajate”, oraşul 
Călăraşi, judeţul Călăraşi, cu suma 
1663 mii lei. 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 
 

Îmbunătăţirea condiţţlor de locuire. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de locuinte 
in condominii. In anul 2011, 
pentru finantarea acestui program 
este propusa suma de 150,0 
milioane lei. Suma este prevăzută 
în poziţia globală şi se detaliază 
pe obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
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autorităţilor publice locale. 
 

2734. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei pu Art. 01/alin. 32 
Reabilitarea termica a blocurilor 
blice 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Reabilitare 
termică locuinţe sociale”, oraşul 
Călăraşi, judeţul Călăraşi, cu suma 
1174 mii lei. 
 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 

Îmbunătăţirea condiţţlor de locuire. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de locuinte 
in condominii. In anul 2011, 
pentru finantarea acestui program 
este propusa suma de 150,0 
milioane lei. Suma este prevăzută 
în poziţia globală şi se detaliază 
pe obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

2735. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei pu Art. 01/alin. 32 
Reabilitarea termica a blocurilor 
blice 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Reabilitare reţele 
termice C.T. 29”, oraşul Călăraşi, 
judeţul Călăraşi, cu suma 190 mii lei.
 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 

Îmbunătăţirea condiţţlor de locuire. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de locuinte 
in condominii. In anul 2011, 
pentru finantarea acestui program 
este propusa suma de 150,0 
milioane lei. Suma este prevăzută 
în poziţia globală şi se detaliază 
pe obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

2736. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Lucrări tehnico-

Îmbunătăţirea condiţţlor de locuire. 
 

Sursa de finanţare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Obiectivul poate fi finantat in 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei pu Art. 01/alin. 32 
Reabilitarea termica a blocurilor 
blice 

 

edilitare bloc C 13”, oraşul Călăraşi, 
judeţul Călăraşi, cu suma 314 mii lei.
 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 
 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de locuinte 
in condominii. In anul 2011, 
pentru finantarea acestui program 
este propusa suma de 150,0 
milioane lei. Suma este prevăzută 
în poziţia globală şi se detaliază 
pe obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

2737. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei pu Art. 01/alin. 32 
Reabilitarea termica a blocurilor 
blice 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Lucrări tehnico-
edilitare bloc C 14”, oraşul Călăraşi, 
judeţul Călăraşi, cu suma 322 mii lei.
 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 

Îmbunătăţirea condiţţlor de locuire. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de locuinte 
in condominii. In anul 2011, 
pentru finantarea acestui program 
este propusa suma de 150,0 
milioane lei. Suma este prevăzută 
în poziţia globală şi se detaliază 
pe obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

2738. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei pu Art. 01/alin. 32 
Reabilitarea termica a blocurilor 
blice 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Lucrări tehnico-
edilitare zona Volna”, oraşul 
Călăraşi, judeţul Călăraşi, cu suma 
162 mii lei. 
 

Autor: 

Îmbunătăţirea condiţţlor de locuire. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de locuinte 
in condominii. In anul 2011, 
pentru finantarea acestui program 
este propusa suma de 150,0 
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Senator Grup Parlamentar Mixt 
NEDELCU Vasile 

 

milioane lei. Suma este prevăzută 
în poziţia globală şi se detaliază 
pe obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

2739. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei pu Art. 01/alin. 32 
Reabilitarea termica a blocurilor 
blice 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Reabilitare Bloc 
C 15”, oraşul Călăraşi, judeţul 
Călăraşi, cu suma 560 mii lei. 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 

Îmbunătăţirea condiţţlor de locuire. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de locuinte 
in condominii. In anul 2011, 
pentru finantarea acestui program 
este propusa suma de 150,0 
milioane lei. Suma este prevăzută 
în poziţia globală şi se detaliază 
pe obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

2740. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei pu Art. 01/alin. 32 
Reabilitarea termica a blocurilor 
blice 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Lucrări tehnico-
edilitare blocuri 8,9,10”, oraşul 
Călăraşi, judeţul Călăraşi, cu suma 
350 mii lei. 
 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 
 

Îmbunătăţirea condiţţlor de locuire. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de locuinte 
in condominii. In anul 2011, 
pentru finantarea acestui program 
este propusa suma de 150,0 
milioane lei. Suma este prevăzută 
în poziţia globală şi se detaliază 
pe obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
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2741. Anexa 3/15/29 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “PT + execuţie 
reţea apă SIDERCA – uzină de 
apă”, oraşul Călăraşi, judeţul 
Călăraşi, cu suma 3000 mii lei. 
 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 
 

Necesitatea creării reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de locuire în oraşul 
Călăraşi. 
 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2742. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Alimentare cu 
apă cartier rezindenţial Ştirbei 
Vodă”, oraşul Călăraşi, judeţul 

Necesitatea creării reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de locuire în oraşul 
Călăraşi. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 



 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

 

Călăraşi, cu suma 156 mii lei. 
 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2743. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Reţea apă cartier 
tineri”, oraşul Călăraşi, judeţul 
Călăraşi, cu suma 474,35 mii lei. 
 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 

Necesitatea creării reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de locuire în orsşul 
Călăraşi. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
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apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2744. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Contribuţie la 
proiect Sursă alternativă de 
siguranţă din strat de pronfunzie 
pentru alimentarea cu apă, 
dezvoltarea infrastructurii reţelei de 
canalizare în zona industrială Nord 
din Municipiul Călăraşi”, oraşul 
Călăraşi, judeţul Călăraşi, cu suma 
2700 mii lei. 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 

Necesitatea creării reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de locuire în oraşul 
Călăraşi. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
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inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2745. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei pu Art. 02/alin. 04 
Programul pentru constructiile de 
locuinte si Sali de sport  
 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Iluminat cartier 
tineri”, oraşul Călăraşi, judeţul 
Călăraşi, cu suma 922,1 mii lei. 

 
Autor: 

Senator Grup Parlamentar Mixt 
NEDELCU Vasile 

Modernizarea iluminatului public. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
 

2746. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 

Modernizarea iluminatului public. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei pu Art. 02/alin. 04 
Programul pentru constructiile de 
locuinte si Sali de sport  

 

pentru obiectivul  “Iluminat 
Prelungirea Bucureşti, tronson 
limita administrativă est a 
Municipiului Călăraşi – intersecţie 
Bulevardul Republicii”, oraşul 
Călăraşi, judeţul Călăraşi, cu suma 
775,88 mii lei. 
 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile  
 

 
Sursa de finanţare 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

- Derularea Programului Sali de 
sport se face in baza Hotărârii 
Guvernului nr.118/2003 privind 
aprobarea derulării programului 
săli de sport, prin compania 
naţională de investiţii CNI- SA. 
- Sumele pentru programul  
constructii locuinte si Sali de 
sport sunt prevăzute în poziţie 
globală şi se detaliază pe 
obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Detalierea sumelor pe localităţi 
se face de către Ministerul 
Dezvoltarii, Regionale şi 
Turismului  prin ordin al 
ministrului. 
 

2747. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Canalizare 
cartier rezindeţial Ştibei Vodă”, 
oraşul Călăraşi, judeţul Călăraşi, cu 
suma 635 mii lei. 
 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 
 

Necesitatea creării reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de locuire în oraşul 
Călăraşi. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
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programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2748. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Reţea canalizare 
menajeră şi pluvială str. Caişilor”, 
oraşul Călăraşi, judeţul Călăraşi, cu 
suma 819 mii lei. 
 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 

Necesitatea creării reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de locuire în oraşul 
Călăraşi. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
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crt. 
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canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2749. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Execuţie 
canalizare str. Salcâmilor - 
variantă”, oraşul Călăraşi, judeţul 
Călăraşi, cu suma 150 mii lei. 
 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 

Necesitatea creării reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de locuire în oraşul 
Călăraşi. 

 
Sursa de finanţare 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
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2750. Anexa 3/15/29 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Execuţie 
canalizare menajeră şi pluvială str. 
Bobâlna”, oraşul Călăraşi, judeţul 
Călăraşi, cu suma  500 mii lei. 
 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 
 

Necesitatea creării reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de locuire în oraşul 
Călăraşi. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2751. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Canalizare  str. 
Barbu Şt. Delavrancea”, oraşul 
Călăraşi, judeţul Călăraşi, cu suma

Necesitatea creării reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de locuire în oraşul 
Călăraşi. 

Sursa de finanţare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
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precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

 

600 mii lei. 
 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2752. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Reţea canalizare 
cartier tineri”, oraşul Călăraşi, 
judeţul Călăraşi, cu suma  938 mii 
lei. 
 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 
 

Necesitatea creării reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de locuire în oraşul 
Călăraşi. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
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apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2753. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Reţea canalizare 
str. Răsăritului”, oraşul Călăraşi, 
judeţul Călăraşi, cu suma 468,16 mii 
lei. 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 

Necesitatea creării reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de locuire în oraşul 
Călăraşi. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
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inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2754. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Străzi cartier 
tineri”, oraşul Călăraşi, judeţul 
Călăraşi, cu suma 2695,65 mii lei. 
 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
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prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

2755. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Execuţie drumuri, 
alei carosabile, spaţii verzi ans. de 
locuinţe parc rezindeţial Ştirbei 
Vodă ”, oraşul Călăraşi, judeţul 
Călăraşi, cu suma 4189,5 mii lei. 
 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora 

2756. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Parcări cartier 
Micro 6”, oraşul Călăraşi, judeţul 
Călăraşi, cu suma 4045 mii lei. 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
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Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

 
Autor: 

Senator Grup Parlamentar Mixt 
NEDELCU Vasile 

reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora 

2757. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Modernizare str. 
Pescăruş tr. Nufărului - Panduri”, 
oraşul Călăraşi, judeţul Călăraşi, cu 
suma 908,25 mii lei. 

 
Autor: 

Senator Grup Parlamentar Mixt 
NEDELCU Vasile 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora 

2758. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Pietruire str. 
Răsăritului”, oraşul Călăraşi, judeţul 
Călăraşi, cu suma 242,43 mii lei. 
  

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
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Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora 

2759. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Modernizare str. 
Barbu Şt. Delavrancea ”, oraşul 
Călăraşi, judeţul Călăraşi, cu suma 
856,78 mii lei. 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora 

2760. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  Modernizare str. 
I.L. Caragiale”, oraşul Călăraşi, 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
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administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 

judeţul Călăraşi, cu suma 4380,5 mii 
lei. 
 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 

si Turismului Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora 

2761. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  Reabilitare str. 
Bucureşti tr. Poarta II COMCEH - 
Modelu”, oraşul Călăraşi, judeţul 
Călăraşi, cu suma 1500 mii lei. 
 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 
 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
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judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora 

2762. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  Extindere şi 
reabilitare front captare şi reţea de 
distribuţie apă potabilă în comuna 
Borcea, jud. Călăraşi”, comuna 
Borcea, judeţul Călăraşi, cu suma 
200 mii lei. 
 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 

Necesitatea creării reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de locuire în comuna 
Borcea. 
OBS.: Proiectul se află în derulare 
prin HG977/2010. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
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canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2763. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  Îmbunătăţirea 
facilităţilor de transport 
transfrontalier rutier în zona 
Comunei Ştefan cel Mare şi raionul 
Silistra ”, comuna Ştefan cel Mare, 
judeţul Călăraşi, cu suma 19. 
436,761 mii lei. 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 

Programul de cooperare 
transfrontalieră România Bulgaria 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora 

2764. Anexa 3/15/02 - Ministerul Se propune suplimentarea sumei PNDR – măsura 125 Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 

prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  Modernizare 
drumuri de exploataţie agricolă 
aparţinând comunei Ştefan cel 
Mare”, comuna Ştefan cel Mare, 
judeţul Călăraşi, cu suma 4.072,085 
mii lei. 
 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 

Proiect în evaluare. 
Îmbunătăţireaactivităţii agricole în 
comuna Ştefan cel Mare. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora 

2765. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  Extindere sistem 
de canalizare şi tratare a apelor 
uzate în Comuna Ştefan cel Mare”, 
comuna Ştefan cel Mare, judeţul 
Călăraşi, cu suma 3.216,550  mii lei. 
 

Autor: 

Proiectul se află în evaluare prin 
HG 577/1997 . 
Necesitatea creării reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de locuire în mediul 
rural. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
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Senator Grup Parlamentar Mixt 
NEDELCU Vasile 

si Turismului alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2766. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  Modernizare 
drumuri de interes local în Comuna 
Ştefan cel Mare”, comuna Ştefan cel 
Mare, judeţul Călăraşi, cu suma 
5.221,270 mii lei. 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 
 

Proiectul se află în evaluare prin 
HG 577/1997. 
Sumele sunt necesare pentru 
refacerea drumurilor comunale, 
având în vedere starea foarte 
proastă a acestora, în condiţiile în 
care infrastructura rutieră este 
deosebit de importantă pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
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defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora 

2767. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  Sistem integrat de 
gestiune a deşeurilor în localităţile 
Lehliu- Gară, Lehliu şi Lupşanu”, 
comuna Lehliu Gară, judeţul 
Călăraşi, cu suma 326,180 mii lei.  

 
Autor: 

Senator Grup Parlamentar Mixt 
NEDELCU Vasile 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale. 
Obs.: Proiectul se desfăşoară prin 
programul PHARE 2004 
RO2004/016772.0.01.04.01.01.27 
A fost executat 100% însă mai 
trebuie partea de cofinanţare pentru 
finalizarea proiectului. 
Necesar fonduri cofinanţare 69.400 
euro 
Partea de finanţare CL Lehliu – 
Gară. 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
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cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2768. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  Sistem integrat de 
alimentare cu apă şi canalizare cu 
staţii de epurare”, comuna Lehliu - 
Gară, judeţul Călăraşi, cu suma 3, 2 
milioane lei. 
 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 

Necesitatea creării reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de locuire în mediul 
rural. 
OBS.: Proiectul se desfăşoară prin 
programul C.N.I. A fost executat 
100% însă pentru finalizarea 
proiectului este necesară suma de 
cofinanţare. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2769. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 

Investiţie necesară pentru încălzirea 
populaţiei şi prepararea hranei. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
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Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

 

pentru obiectivul  Înfiinţare 
alimentare cu gaze naturale”, 
comuna Lehliu - Gară, judeţul 
Călăraşi, cu suma 3 milioane lei. 

 
Autor: 

Senator Grup Parlamentar Mixt 
NEDELCU Vasile 

Proiectul se află în desfăşurare . 
Program iniţiat de Ministerul 
Economiei. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2770. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 01/alin. 32 Reabilitarea termica 

a blocurilor 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  Reabilitare 
termică a clădirilor multietajate – 8 
blocuri”, comuna Lehliu - Gară, 
judeţul Călăraşi, cu suma 1,5 
milioane lei. 
 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
locuire. Suma este necsară pentru 
finalizarea proiectului. 
OBS: 
.Program reabilitare termică a 
clădirilor. Stadiu – realizat. 
 

Sursa de finanţare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de locuinte 
in condominii. In anul 2010, 
pentru finantarea acestui program 
este propusa suma de 150,0 
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Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

milioane lei. Suma este prevăzută 
în poziţia globală şi se detaliază 
pe obiective de către Ordonatorul 
principal de credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
 

2771. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  Extindere 
alimentare cu apă şi canalizare în 
cartier nou zona Nord Lehliu Gară”, 
comuna Lehliu Gară, judeţul 
Călăraşi, cu suma 430 mii lei. 
 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 

Necesitatea creării reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de locuire în mediul 
rural. 
OBS.: Proiect în evaluare 
 

Sursa de finanţare 
Administraţia Fondului de 

Mediu 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
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2772. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  Alimentare cu apă 
în satul Independenţa, comuna 
Independenţa, judeţul Călăraşi”, 
comuna Independenţa, judeţul 
Călăraşi, cu suma 2.432,282  mii lei. 
 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 
 

Necesitatea creării reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de locuire în mediul 
rural. 
Studiu de fezabilitate întocmit 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2773. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  Pietruire străzi în 
satul Vişini, comuna Independenţa, 
judeţul Călăraşi”, comuna 
Independenţa, judeţul Călăraşi, cu 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
Studiu de fezabilitate întocmit 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 

suma 1500 mii lei. 
 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 
 

 
Sursa de finanţare 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora 

2774. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  Pietruire străzi în 
satul Potcoava, comuna 
Independenţa”, comuna 
Independenţa, judeţul Călăraşi, cu 
suma 1300 mii lei. 
 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
Studiu de fezabilitate întocmit 

 
Sursa de finanţare 

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
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comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora 

2775. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  Canalizare cu 
staţie de epurare în satele Săruleşti 
Gară şi Sănduliţa”, comuna 
Săruleşti, judeţul Călăraşi, cu suma 
5185,985 mii lei. 
 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 

Obiectiv nou 
Necesitatea creării reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de locuire în mediul 
rural. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
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uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2776. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  Alimentare cu apă 
potabilă în satul Sănduliţa”, comuna 
Săruleşti, judeţul Călăraşi, cu suma 
2301,335 mii lei. 
 

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 
 

Obiectiv nou 
Necesitatea creării reţelei de apă şi 
canalizare pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de locuire în mediul 
rural 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadruu de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de epurare a 
apelor uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului este 
inclusă fişa obiectivului de 
investitii „Sistem integrat de 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum şi a staţiilor de 
tratare a apei potabile şi a apei 
uzate” cu suma de 42.601 mii lei, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
 

2777. Anexa 3/15/02 - Ministerul Se propune suplimentarea sumei Obiectiv nou Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 

prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  Modernizare DC 
22 – 5 km”, comuna Săruleşti, 
judeţul Călăraşi, cu suma 6148 mii 
lei.  

Autor: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si Turismului 

amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora 

2778. Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul «extindere retea 
apa – etapa III”  în comuna Teisani, 
cu suma de 2.888.000 lei.  
Autor: 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
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principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 
 

2779. Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 

Turismului, cap 5001, gr 51, art. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « inlocuire teava 

Îmbunătăţirea conditilor de trai 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  
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02, al 20
 

alimentare cu apa  în comuna Albesti 
Paleologucu  suma de 150.000 lei.  
Autor: 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

Autoritatii Electorale Permanente  fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
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2780. Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 

Turismului, cap 5001, gr 51, art. 
02, al 20

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « extindere 
alimentare cu apa  în comuna Albesti 
Paleologucu  suma de 150.000 lei.  
Autor: 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

Imbunatatirea conditiilor de trai 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
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stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 
 

2781.  Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 

Turismului, cap 5001, gr 51, art. 
02, al 20

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul infiintare retea 
canalizare» , comuna Tataru, cu 
suma de 100.000 lei 
 
Autor: 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

Îmbunătăţirea conditiilor de trai a 
comunei.  
 
Sursa financiară: Fondul de rezerva 
aflat la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
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realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

2782. Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 

Turismului, cap 5001, gr 51, art. 
02, al 20

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « alimentare cu 
apa, comuna Filipestii de Targ, cu 
suma de 7.000.000 lei.  
Autor: 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

Imbunatatirea conditiilor de trai in 
mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul SGG, 
anexa 3/13/02, cap 5001, gr 56, art4 
sprijinirea org. Cetatenilor 
apartinind minoritatilor altele decat 
cele care primesc subventie de la 
bugetul de stat. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare mentionată nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
sumele propuse propuse prin 
proiectul de buget pentru toţi 
ordonatorii principali de credite 
au fost dimensionate în raport cu 
sarcinile ce îi revin cestei institutii 
pe anul 2011  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
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si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 
 

2783. Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cap 5001 gr 51, art 01, 
al 01 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul „Construcţie piaţă 
depozitare şi desfacere fructe” 
comuna Ariceşti Zeletin, cu suma de 
600.000 lei 
Autor: 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

Creşterea economiei zonale şi 
incurajarea producatorilor de fructe 
locali 
 
Sursa financiară: Fondul de rezerva 
aflat la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
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2784. Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Turismului, cap 5001, gr 51, ar02, 
al 04, OG7/2006 compl cu Lg. 

71/2007

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « construcţie teren 
fotbal » com Baltesti, cu suma de 
1.200.000 lei 
Autor: 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

Necesitatea crearii de conditii de 
agrement  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

2785. Anexa 3/15/2 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 20 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul «extindere retea 
apa si montare rezervoare apa”  în 
comuna Izvoarele, cu suma de 
400.000 lei.  
Autor: 

Îmbunătăţirea calităţii locuirii 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Fondul 
de rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea                       nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 980 -

Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora 

2786. Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 

Turismului, cap 5001, gr 51, art. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul «alimentare cu apa 

Imbunatatirea conditiilor de trai in 
mediul rural 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare mentionată nu 
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02, al 20
 

(restante) », pentru comuna Gura 
Vitioarei cu suma de 700.000 lei.  
Autor: 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Autoritatii Electorale Permanente 

poate fi avută în vedere deoarece 
sumele propuse propuse prin 
proiectul de buget pentru toţi 
ordonatorii principali de credite 
au fost dimensionate în raport cu 
sarcinile ce îi revin cestei institutii 
pe anul 2011  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

2787. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 

Modernizarea infrastructurii locale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 03 pentru obiectivul « modernizare 
drumuri locale » com Gura Vitioarei, 
cu suma de 2.700.000 lei 
 
Autor: 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

Sursa de finanţare: Bugetul Fondul 
de rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Sursa de finanţare mentionată nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
sumele propuse propuse prin 
proiectul de buget pentru toţi 
ordonatorii principali de credite 
au fost dimensionate în raport cu 
sarcinile ce îi revin cestei institutii 
pe anul 2011  
Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu apă 
a satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de stat, 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

2788. Anexa 3/15/02, Ministerul Se propune suplimentarea sumei Necesitatea crearii de conditii de Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cap 5001, gr 51, ar02, 

al 04, OG7/2006 compl cu Lg. 
71/2007

prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « construcţie baza 
sportiva » com Drajna, sat Drajna de 
Sus, cu suma de 27.000 lei 
Autor: 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

agrement  
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare mentionată nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
sumele propuse propuse prin 
proiectul de buget pentru toţi 
ordonatorii principali de credite 
au fost dimensionate în raport cu 
sarcinile ce îi revin cestei institutii 
pe anul 2011  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

2789. Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Turismului, cap 5001, gr 51, ar02, 
al 04, OG7/2006 compl cu Lg. 

71/2007

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « construcţie baza 
sportiva » com Drajna, sat Drajna de 
Jos, cu suma de 100.000 lei 
Autor: 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

Necesitatea crearii de conditii de 
agrement  
 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Autoritatii Electorale 
Permanente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare mentionată nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
sumele propuse propuse prin 
proiectul de buget pentru toţi 
ordonatorii principali de credite 
au fost dimensionate în raport cu 
sarcinile ce îi revin cestei institutii 
pe anul 2011  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
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infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

2790. Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Turismului, cap 5001, gr 51, ar02, 
al 04, OG7/2006 compl cu Lg. 

71/2007

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « construcţie baza 
sportiva  multifunctionala tip II» com 
Teisani, sat Olteni, cu suma de 
224.000 lei 
Autor: 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

Necesitatea crearii de conditii de 
agrement  
 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Autoritatii Electorale 
Permanente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare mentionată nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
sumele propuse propuse prin 
proiectul de buget pentru toţi 
ordonatorii principali de credite 
au fost dimensionate în raport cu 
sarcinile ce îi revin cestei institutii 
pe anul 2011  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

2791. Anexa 3/15/02, Ministerul Se propune suplimentarea sumei Necesitatea crearii de conditii de Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cap 5001, gr 51, ar02, 

al 04, OG7/2006 compl cu Lg. 
71/2007

prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « construcţie sală 
de sport polivalenta » sat Berceni, 
com Berceni, cu suma de 5.000.000 
lei 
Autor: 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

agrement  
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 

amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare mentionată nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
sumele propuse propuse prin 
proiectul de buget pentru toţi 
ordonatorii principali de credite 
au fost dimensionate în raport cu 
sarcinile ce îi revin cestei institutii 
pe anul 2011  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, instituit 
prin O.G. nr. 7/2006, aprobat cu 
Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 
 

2792. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
cap. 5001, gr. 51, art. 02, alin. 03 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « modernizare 
drumuri locale » sat Ologeni si 
Tatari, com Poenarii Burchi, cu suma 
de 1.000.000  lei 
Autor: 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

Modernizarea infrastructurii locale 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Fondul 
de rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
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completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2793. Anexa 3/15/01 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
Cap.70.01 Grupa 51, Art.02 ,  
Alin 20 

Se suplimentează cu suma de 500 
mii lei cheltuielile necesare 
întocmirii documentaţiilor (S:F:, 
Consultanţă, P.T) pentru investiţia 
„Înfiinţare reţea de alimentare cu apă 
în localitatea Văleni” comuna 
Văleni, judeţul Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

 

Investiţia face obiectul cererii de 
finanţare din cadrul „Programului 
vizând protecţia resurselor de apă, 
sisteme integrate de alimentare cu 
apă, staţii de tratare, canalizare şi 
staţii de epurare” aprobat prin 
Ordinul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor nr.1450/2010 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2794. Anexa 3/15/01 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, Cap.70.01,  Grupa 51, 
Art.02 ,  Alin 20 

Se suplimentează cu suma de 
4.719.887 mii lei investiţia „Reţeaua 
de canalizare cu staţie de epurare”, 
comuna Bodeşti, judeţul Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Suma este necesară continuării şi 
finalizării investiţiei 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2795. Anexa 3/15/01 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului,Cap.70.01, Grupa 51, 
Art.02 ,  Alin 20 

Se suplimentează cu suma de 23.211 
mii lei investiţia „Extindere reţea cu 
alimentare cu apă potabilă”, comuna 
Bodeşti, judeţul Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Suma este necesară continuării şi 
finalizării investiţiei 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2796. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, Cap.70.01, Grupa 51, 
Art.02, Alin.03 

 
 

Se suplimentează cu suma de 7.000 
mii lei finalizarea investiţiilor 
„Modernizare DJ 155G sat Bodeştii 
de Jos” şi „Modernizare DJ 155B sat 
Bodeştii de Jos” comuna Bodeşti, 
judeţul Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Suma este necesară continuării şi 
finalizării investiţiilor 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
2797. Anexa 3/15/01 Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, Cap.70.01, Grupa 51, 
Art.02 ,  Alin 20 

Se suplimentează cu suma de 1.656 
mii lei finalizarea investiţiei „Reţea 
de canalizare cu staţie de epurare” 
comuna Girov, judeţul Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Obiectivul de investiţii a fost 
aprobat prin HG nr.7/2006 suma 
aprobată a fost de 5.400 mii lei. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2798. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, Cap.70.01, Grupa 51, 

Se suplimentează cu suma de 451 
mii lei finalizarea investiţiei 
„Construire Bază sportivă TIP 1”, sat 

Obiectivul de investiţii a fost 
aprobat prin HG nr.7/2006, suma 
aprobată a fost de 700 mii lei. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
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Art.02, Alin.04 Girov, judeţul Neamţ 
Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2799. Anexa 3/15/01 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, Cap.70.01, Grupa 51, 
Art.02 , Alin 20 

Se aprobă alocarea sumei de 11.400 
mii lei necesară investiţiei 
„Înfiinţarea sistemului de alimentare 
cu apă şi reţelei de canalizare”, 
comuna Tibucani, judeţul Neamţ 
Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 

Suma este necesară pentru crearea 
sistemului de alimentare cu apă şi a 
reţelei de canalizare pe 8.990 km. 
Investiţia face obiectul Cererii de 
finanţare nr.90500/16.11.2010 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
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SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2800. Anexa 3/15/02  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, Cap.70.01, Grupa 51, 
Art.02, Alin.03 
 

Se suplimentează cu suma de 2.290 
mii lei finalizarea investiţiei 
„Modernizare infrastructură DC 23 
Tibucani - Schit”, comuna Tibucani, 
judeţul Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Suma este necesară pentru 
terminarea lucrărilor de 
modernizare a infrastructurii, care 
au avut termen PIF la 20 decembrie 
2009 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
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nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2801. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, Cap.70.01, Grupa 51, 
Art.02, Alin.04 

Se aprobă alocarea sumei de 499 mii 
lei necesară terminării investiţiei 
„Construcţia unei Baze sportive noi, 
Model TIP 1” comuna Tibucani, 
judeţul Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Suma este necesară pentru 
terminarea lucrărilor la baza 
sportivă, începută în septembrie 
2010 cu termen PIF iunie 2011. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2802. Anexa 3/15/01, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, Cap.70.01, Grupa 51, 
Art.02, Alin.20 

Se aprobă alocarea sumei de 5.154 
mii lei necesară investiţiei „Înfiinţare 
sistem de distribuţie gaze naturale pe 
23,5 km” comuna Tibucani, judeţul 
Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Obiectivul de investiţii a participat 
la două licitaţii organizate la nivel 
central (Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri) 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2803. Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, Cap.70.01, Grupa 51, 
Art.02, Alin.04 

 

Se suplimentează cu suma de 250 
mii lei finalizarea investiţiei „Bază 
sportivă tip II”, sat Ştefan cel Mare, 
judeţul Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Obiectivul de investiţii a fost 
aprobat prin OG nr.7/2006, suma 
aprobată a fost de 620 mii lei, suma 
primită a fost de 270 mii lei 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 996 -

sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2804. Anexa 3/15/01, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, Cap.70.01,Grupa 51, 
Art.02 ,  Alin 20 

Se suplimentează cu suma de 3.110 
mii lei finalizarea investiţiei 
„Alimentare cu apă”, sat Ghigoieşti, 
judeţul Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Obiectivul de investiţii a fost 
aprobat prin HG nr.577/1997 suma 
aprobată a fost de 3.830 mii lei, 
suma alocată a fost de 720 mii lei. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2805. Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, Cap.70.01, Grupa 51, 
Art.02, Alin.03 

Se aprobă alocarea sumei de 2.000 
mii lei necesară investiţiei 
„Modernizare drum comunal Cirligi 
- Duseşti” comuna Ştefan cel Mare, 
judeţul Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Suma este necesară pentru lucrările 
de modernizare a infrastructurii. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2806. Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 

Se aprobă alocarea sumei de 200  mii 
lei necesară investiţiei „Reabilitare 

Suma este necesară pentru lucrările 
de modernizare a infrastructurii. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
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Turismului, Cap.70.01, Grupa 51, 
Art.02, Alin.03 

drum comunal Panceşti – Ciurea 
(4,5km)” comuna Panceşti, judeţul 
Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2807. Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, Cap.70.01, Grupa 51, 
Art.02, Alin.03 

Se aprobă alocarea sumei de 350 mii 
lei necesară investiţiei „Modernizare 
drum comunal DC 61, Boghicea - 
Căuşeni”, comuna Boghicea, judeţul 
Neamţ 

Autori:  

Investiţia este strict necesară pentru 
asfaltarea drumului comunal DC 61 
pe o distanţă de 2 km şi face parte 
din programul de dezvoltare a 
localităţilor izolate şi defavorizate. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2808. ,Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, Cap.70.01, Grupa 51, 
Art.02 

Alin.03 

Se aprobă alocarea sumei de 1.500 
mii lei necesară investiţiei 
„Modernizare drum comunal DC 21, 
Timişeşti – Păstrăveni, Km 7+9.010 
km”, comuna Timişeşti, judeţul 
Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Suma este necesară pentru lucrările 
de modernizare a infrastructurii. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
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privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2809. Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, Cap.70.01, Grupa 51, 
Art.02, Alin.03 

Se suplimentează cu suma de 1.191 
mii lei finalizarea investiţiei 
„Reparaţii asfaltice DC 19, 
Păstrăveni – Rădeni”, comuna 
Păstrăveni, judeţul Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Valoarea iniţială a investiţiei a fost 
de 1.320 mii lei din care s-au 
executat lucrări în valoare de 1.229 
lei, rest de executat şi de finanţat în 
valoare de 91 mii lei. Suma restantă 
de plată la furnizori pentru lucrările 
deja efectuate este de 1100 mii lei. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2810. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, Cap.70.01, Grupa 51, 
Art.02, Alin.03 

Se aprobă alocarea sumei de 10.000 
lei necesară investiţiei „Modernizare 
drumuri comunale şi vicinale 
comuna Păstrăveni”, comuna 
Păstrăveni, judeţul Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Proiectul investiţiei a fost depus pe 
Măsura 322 şi respins. Valoarea 
totală a lucrărilor este de 10 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2811. Anexa3/15/02, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului,Cap.70.01,Grupa 51, 
Art.2, Alin.05 

Se suplimentează cu suma de 65 mii 
lei finalizarea investiţiei „Actualizare 
PUG”, comuna Păstrăveni, judeţul 
Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Valoarea investiţiei lucrării este de 
150 mii lei din care s-a decontat din 
Bugetul Local suma de 85 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2812. Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, Cap.70.01, Grupa 51, 
Art.02, Alin.04. 

Se suplimentează cu suma de 587 
mii lei finalizarea investiţiei 
„Construire Bază sportivă nouă, tip 
I”, comuna Negreşti, judeţul Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Obiectivul de investiţii a fost 
aprobat prin OG nr.7/2006, suma 
aprobată a fost de 591 mii lei. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2813. Anexa 3/15/01, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, Cap.70.01, Grupa 51, 
Art.02 , Alin 20 

Se suplimentează cu suma de 
241.000  lei cheltuielile necesare 
investiţiei „Sistem centralizat de 
colectare selectivă şi staţie de sortare 
şi pretratare deşeuri” comuna Bîra, 
judeţul Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

 

Suma este necesară continuării şi 
finalizării investiţiei 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2814. Anexa3/15/02, Ministerul Se aprobă alocarea sumei de 50 mii Suma este necesară demarării Se propune respingerea întrucât: 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, Cap.70.01, Subcap.50 

lei necesară investiţiei „Înfiinţare 
parc centru civic”, comuna Gâdinţi, , 
judeţul Neamţ 
Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

proiectului 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2815. Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului,Cap.70.01, Grupa 51, 
Art.02, Alin.04. 

Se aprobă alocarea sumei de 
2.000.000 lei necesară investiţiei 
„Construcţie sală sport” comuna 
Oniceni , judeţul Neamţ 
Autori:  

Suma este necesară demarării 
proiectului 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

 cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2816. ,Anexa 3/15/01, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
,Cap.70.01, Grupa 51,Art.02 , 
Alin 20 

Se suplimentează cu suma de 
1.143.798 lei finalizarea investiţiei 
„Alimentarea cu apă în satele 
Oniceni,Lunca,Valea Enei,Linsesti ” 
comuna Oniceni, judeţul Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Obiectivul de investiţii a fost 
aprobat prin HG nr.7/2006 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
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prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2817. Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, Cap.70.01, Grupa 51, 
Art.02, Alin.04 

Se suplimentează cu suma de 
2.264.815 lei finalizarea investiţiei 
„Şală de sport,parte a Şcolii de Arte 
şi Meserii Adjudeni” comuna 
Tămăşeni, judeţul Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Suma este necesară continuării şi 
finalizării investiţiei 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2818. Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, Cap.70.01, Grupa 51, 
Art.02, Alin.03 

Se suplimentează cu suma de 
1.588.862 mii lei finalizarea 
investiţiei „Modernizare drumuri 
stradale în comuna Tămăşeni”, 
judeţul Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Suma este necesară continuării şi 
finalizării investiţiei 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2819. Anexa3/15/26, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, Program 354 

Se suplimentează cu suma de 
996.018,88 mii lei finalizarea 
investiţiei „Promovarea la nivel 
naţional a resurselor turistice din 
zona comunei Tupilaţi”,comuna 
Tupilaţi, judeţul Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Nr. proiectului 
NE/2/5/5.3/B/384/03.09.2010 
cod.SMIS 26022 
 
Sursa de finanţare: 
Programul operaţional regional 
2007-2013 Dezvoltare Durabilă şi 
Promovarea Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2820. Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului,Cap.70.01, Grupa 51 
Art.02, Alin.03 

Se aprobă alocarea sumei de 2695,25 
mii lei necesară investiţiei 
„Modernizare DC 127, Piatra 
Şoimului  - Sat Poieni şi construirea 
a 5 podeţe ”, comuna Piatra Şoimului  
, judeţul Neamţ 
Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Suma este necesară demarării 
proiectului 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2821. Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 

Se aprobă alocarea sumei de 
1.661.686  lei necesară investiţiei 

Suma este necesară demarării 
proiectului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
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Turismului, Cap.70.01, Grupa 51, 
Art.02, Alin.03 

„Covor asfaltic pe DC 54, 
localiatatea Pildeşti km. 0+000-
1+6444” comuna Cordun, judeţul 
Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2822. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, 
Cap.70.01, Grupa 51, Art.02, 
Alin.03 

Se aprobă alocarea sumei de 
1.829.382  lei necesară investiţiei 
„Covor asfaltic pe DC 51, 
localiatatea Simionesti-Pildeşti km. 
0+000-4+285” comuna Cordun, 
judeţul Neamţ 

Suma este necesară demarării 
proiectului 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2823. Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, Cap.70.01, Grupa 51, 
Art.02, Alin.03 

Se suplimentează cu suma de 
5.000.000 lei finalizarea investiţiei 
„Arteră Roman Est Etapa II”,Roman, 
judeţul Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Suma este necesară continuării şi 
finalizării investiţiei 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
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privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2824. Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, Cap.70.01, Grupa 51, 
Art.02, Alin.04 

Se suplimentează cu suma de 
490.649 mii lei finalizarea investiţiei 
„Bază sportivă multifuncţională Tip 
II” comuna Războieni, judeţul Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Obiectivul de investiţii a fost 
aprobat prin HG nr.7/2006, suma 
aprobată 544.649 din care s-a 
primit 54.000 lei 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2825. Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, Cap.70.01, Grupa 51, 
Art.02, Alin.03 

Se aprobă alocarea sumei de 
5.107,480 mii lei necesară investiţiei 
„Modernizare DC 174 şi strada 
Nechiteşti din comuna Ghindăoani”, 
comuna Ghindăoani  , judeţul Neamţ 
Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Suma este necesară demarării 
proiectului 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2826. Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, Cap.70.01, Grupa 51, 
Art.02, Alin.03 

Se aprobă alocarea sumei de 352,375 
mii lei necesară investiţiei „Achiziţia 
de Utilaje şi Echipamente Specifice, 
pentru întreţinerea drumurilor”, 
comuna Ghindăoani  , judeţul Neamţ 
Autori:  

Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Suma este necesară demarării 
proiectului 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1016 -

completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2827. Anexa 3/15/01, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, Cap.70.01,Grupa 51, 
Art.02 ,  Alin 20 

Se aprobă alocarea sumei de 
3.378.886 lei necesară investiţiei 
„Alimentarea cu apă potabilă a 
localităţii Ghindăoani”, comuna 
Ghindăoani  , judeţul Neamţ 
Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Suma este necesară demarării 
proiectului. S-a plătit proiectarea. 
HG 904/2007 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2828. Anexa 3/15/02, Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, Cap.70.01, Grupa 51, 
Art.02, Alin.03 

Se aprobă alocarea sumei de 
3.389553 lei necesară investiţiei 
„Modernizarea DC 15 din DN15C 
Ghindăoani km 0+000-2+770”, 
comuna Ghindăoani  , judeţul Neamţ 
Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Suma este necesară demarării 
proiectului. S-a executat 1 km asfalt 
şi a rămas de executat 1,1770 km. 
HG 577/1997 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2829. Anexa 3/15/02, Ministerul Se suplimentează cu suma de Suma este necesară pentru a Se propune respingerea întrucât: 
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Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, Cap.70.01, Grupa 51, 
Art.02, Alin.04 

213.000 lei cheltuielile necesare 
finalizării investiţiei „Construire 
Bază sportivă  Tip II,  Petricani” 
comuna Petricani, judeţul Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

demara proiectul. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2830. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 5.000.000 lei 
pentru  repararea şi modernizarea 
străzilor din municipiul Orăştie, 
judeţul Hunedoara. 
 

Datorită deteriorării şi lipsei de 
investiţii, străzile municipiului 
Orăştie necesita lucrări urgente de 
reparatii şi modernizare. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2831. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 500.000 lei pentru 
extindere canalizare menajeră strada 
Tîrgului Moţilor din municipiul 
Orăştie, judeţul Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Extinderea retelei de canalizare 
menajeră in această zona creeaza 
premisele realizarii unei etape 
importante in directia protectiei 
mediului si de respectare a 
normelor privind sanatatea publica. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
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Guvernului prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2832. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 500.000 lei pentru 
extindere canalizare menajeră strada 
Gării din municipiul Orăştie, judeţul 
Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Extinderea retelei de canalizare 
menajeră in această zona creeaza 
premisele realizarii unei etape 
importante in directia protectiei 
mediului si de respectare a 
normelor privind sanatatea publica. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2833. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 6.965.451,21 lei 
pentru planul integrat de dezvoltare 
urbană a municipiului Lupeni, jud. 
Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Acest proiect se află în stadiul de 
evaluare tehnică şi financiară. 
Programul de dezvoltare urbană 
cuprinde: 
- Reabilitare palat Cultural Minerul, 
valoarea totală fiind de 
8.761.300,34 lei, contribuţia 
primăriei Lupeni fiind de 
2.380.363,01 lei. 
- Sistem de supraveghere video 
urbană, valoarea totală fiind de 
752.211,78 lei, contribuţia 
primăriei Lupeni fiind de 
167.697,90 lei. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2834. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 33.573.397,64 lei 
pentru reabilitare şi modernizare 
străzi urbane, poduri şi şosea de 
centură în municipiul Lupeni, judeţul 
Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Proiect inclus în lista de rezervă 
aferentă domeniului major de 
intervenţie 2.1 POR. Contribuţia 
primăriei Lupeni fiind de 
571.422,42 lei, valoarea totală a 
proiectului este de 34.144.820,06 
lei. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2835. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 157.914.400 lei 
pentru Dezvoltarea Staţiunii 
Turistice Straja Lupeni, jud. 
Hunedoara. 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Proiect depus la Direcţia 
Dezvoltare Turistică, contribuţia 
primăriei municipiului Lupeni este 
de 39.478.600 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind de 197.393.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2836. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 714.423lei pentru 
reabilitarea şi modernizarea Bloc D1, 
Str. Tineretului, municipiul Lupeni, 
jud. Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Există studiu de fezabilitate 
pentru acest proiect, contribuţia 
primăriei municipiului Lupeni este 
de 479.343 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind de 1.193.766 lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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2837. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 1.542.000 lei ron 
pentru reabilitarea şi modernizarea 
Bloc B10, scara 1, strada Tineretului, 
municipiul Lupeni, jud. 
Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Programul de finanţare a 
construcţiilor de locuinţe sociale 
destinate chiriaşilor evacuaţi din 
locuinţele retrocedate foştilor 
proprietari. Contribuţia primăriei 
827.223 lei ron. 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2838. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 1.186.000 lei ron 
pentru reabilitarea şi modernizarea 
Bloc M1, scara 1, strada Viitorului, 
municipiul Lupeni, jud. 

Programul de finanţare a 
construcţiilor de locuinţe sociale 
destinate chiriaşilor evacuaţi din 
locuinţele retrocedate foştilor 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
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Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

proprietari. Contribuţia primăriei 
471.693 lei ron. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2839. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 280.000 lei  
pentru modernizare strada Traian 
Vuia, municipiul Deva, jud. 
Hunedoara. 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Venituri insuficiente la bugetul 
local pentru realizarea acestui 
proiect. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
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hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2840. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 730.000 lei  
pentru modernizare strada Nicolae 
Grigorescu, municipiul Deva, jud. 
Hunedoara. 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Venituri insuficiente la bugetul 
local pentru realizarea acestui 
proiect. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
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completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2841. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 895.000 lei  
pentru modernizare Uliţa Mare 
Cristur, municipiul Deva, jud. 
Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Venituri insuficiente la bugetul 
local pentru realizarea acestui 
proiect. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2842. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 500.000 lei  
pentru modernizare strada 
Mureşului, municipiul Deva, jud. 
Hunedoara. 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Venituri insuficiente la bugetul 
local pentru realizarea acestui 
proiect. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2843. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 3.000.000 lei  
pentru realizarea Complex Aqua 
Land - Bazine de înot şi Agrement - 
Stadion Cetate Deva, jud. 
Hunedoara. 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Venituri insuficiente la bugetul 
local pentru realizarea acestui 
proiect. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2844. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 465.000 lei  
pentru realizarea Bazei sportive 
Orlea în satul Sîntămăria-Orlea, 
comuna Sîntămăria-Orlea, judeţul 
Hunedoara. 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Din valoarea totală a proiectului de 
1.116.597 lei, 651.597 lei 
reprezintă contribuţia proprie 
(cofinanţarea) şi 465.000 lei 
reprezintă valoarea cererii de 
finanţare aprobată prin HG 
1524/2008 necesară demarării 
proiectului; au fost înaintate toate 
documentele solicitate, a fost 
organizată licitaţia pe SEAP, şi a 
fost atribuită. Precizăm că în 
comună nu mai există bază 
sportivă, fostul teren de fotbal fiind 
câştigat în instanţă ca urmare a unei 
cereri de retrocedare. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
2845. Legea bugetului de stat pe 2011 

Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 300.000 lei ron 
pentru Baza Sportivă, Oraş 
Geoagiu, Jud. Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Lipsa fondurilor alocate de la 
bugetul de stat. 
Prin amenajarea bazei sportive 
multifuncţionale, se doreşte 
ridicarea standardului de viaţa a 
populaţiei la standarde europene, 
normalizarea şi modernizarea vieţii 
social-economice, înviorarea 
activităţilor specifice zonei, prin 
dezvoltarea micilor afaceri şi chiar 
dezvoltarea potenţialului turistic. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2846. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Alocarea sumei de 3.000.000 lei 
pentru amenajarea Construcţie Sală 
de Sport, comuna Băcia, judeţul 

Construcţia unei Săli de Sport este 
necesară pentru creşterea  calitătii  
vieţii sociale şi sănătăţii locuitorilor 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
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 Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

acestei comune. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2847. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 10.000.000 lei 
pentru construirea de locuinţe sociale 
D+P+M+4 tronsoanele -80UL – str. 
Prelungirea Zavoi-Deva, jud. 
Hunedoara, localitatea Deva. 
 
Autor: 

Proiect depus la Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
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Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2848. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 633.146 lei pentru  
lucrări de intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice la blocurile 
de locuinţe – jud. Hunedoara, 
localitatea Deva, Str. Piaţa Victoriei, 
bloc. Nr.8, Str. Carpaţi, bloc D, Str. 
Griviţei, bloc nr. 4. 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Proiect depus la Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului.  
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
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nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2849. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 3.500.000 lei ron 
pentru alimentarea cu apă şi 
canalizare în Staţiunea Turistică 
Straja, Lupeni, jud. Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Proiect depus la Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului. Contribuţia primăriei 
70.000 lei ron. 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1036 -

obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2850. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 1.193.766 lei ron 
pentru reabilitarea şi modernizarea 
Bloc D1, Str. Tineretului, 
municipiul Lupeni, jud. 
Hunedoara. 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Programul de finanţare a 
construcţiilor de locuinţe sociale 
destinate chiriaşilor evacuaţi din 
locuinţele retrocedate foştilor 
proprietari. Contribuţia primăriei 
479.343 lei ron. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2851. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 1.542.000 lei ron 
pentru reabilitarea şi modernizarea 
Bloc B10, scara 1, strada Tineretului, 
municipiul Lupeni, jud. 
Hunedoara, 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Programul de finanţare a 
construcţiilor de locuinţe sociale 
destinate chiriaşilor evacuaţi din 
locuinţele retrocedate foştilor 
proprietari. Contribuţia primăriei 
827.223 lei ron. 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2852. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 1.186.000 lei ron 
pentru reabilitarea şi modernizarea 
Bloc M1, scara 1, strada Viitorului, 
municipiul Lupeni, jud. 
Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Programul de finanţare a 
construcţiilor de locuinţe sociale 
destinate chiriaşilor evacuaţi din 
locuinţele retrocedate foştilor 
proprietari. Contribuţia primăriei 
471.693 lei ron. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2853. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 508.000 lei ron 
pentru reabilitarea infrastructurii 
staţiunii Geoagiu Băi, Oraş 
Geoagiu, Jud. Hunedoara:POR: 
AXA 5, DMI 5.2. 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Lipsa cofinantarii de la bugetul 
local. Obiective: reabilitarea 
sistemului de alimentare cu apa si a 
sistemului de canalizare, 
reabilitarea sistemului de drumuri , 
reabilitarea sistemului de iluminat 
stradal. 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2854. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 

Alocarea sumei de 300.000 lei ron 
pentru Baza Sportivă, Oraş 

Lipsa fondurilor alocate de la 
bugetul de stat. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
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Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Geoagiu, Jud. Hunedoara. 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Prin amenajarea bazei sportive 
multifuncţionale, se doreşte 
ridicarea standardului de viaţa a 
populaţiei la standarde europene, 
normalizarea şi modernizarea vieţii 
social-economice, înviorarea 
activităţilor specifice zonei, prin 
dezvoltarea micilor afaceri şi chiar 
dezvoltarea potenţialului turistic. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2855. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 405.797 lei ron 
pentru reabilitare Căminului Cultural 
sat Bozes, Oraş Geoagiu, Jud. 
Hunedoara. 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 

Lipsa cofinantarii de la bugetul 
local. Prin tema de proiectare se 
urmăreşte realizarea: 
- mansardării clădirii în scopul 
realizării unui spaţiu pentru 
petrecerea timpului liber, care 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Grupul PDS+PC din SENAT 
 

implică schimbarea acoperişului, 
- extinderea clădirii  cu spaţii 
pentru sala cu funcţiunii multiple 
(spectacol, nunţi, etc), grupuri 
sanitare, scară acces mansardă, 
bucătărie, 
- refacerea finisajelor interioare 
şi exterioare, 
- înlocuirea tâmplăriei interioare 
şi exterioare, 
- refacerea instalaţiei electrice, 
- incalzirea interioara se va face 
centralizat din centrala termică 
proprie pe lemne, 
- instalaţia interioară de 
alimentare cu apa potabila si 
canalizare, cu racord la reţeaua de 
alimentare cu apa si canalizare a 
satului, care se va executa in 
viitorul apropiat – actualmente este 
în faza de proiect, canalizarea 
realizându-se prin fosă septică, iar 
alimentarea cu apă prin hidrofor. 
- dotări cu mobilier  pentru sala 
polifuncţională. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului

neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2856. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 514.480,50 lei ron 
pentru construirea sistemului de 
alimentare cu apă, canalizare în sat 
Bozes, Oraş Geoagiu, Jud. 

Prin promovarea acestei investiţii 
se urmăreşte introducerea 
sistemului de alimentare cu apă si 
canalizare in satul Bozes. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
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Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2857. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 10.246 lei ron 
pentru  creşterea atractivităţii zonei 
turistice Geoagiu prin activităţi 
integrate de promovare, Oraş 
Geoagiu, Jud. Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 

Lipsa cofinantarii de la bugetul 
local. 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
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Grupul PDS+PC din SENAT 
 

hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2858. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 1.000.000 lei ron 
pentru Sala de Sport - Geoagiu Băi, 
Jud. Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Lipsa cofinantarii de la bugetul 
local 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
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completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2859. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 5.028.350 lei ron 
pentru construirea a 4 blocuri de 
locuinte sociale Lonea, Oraş Petrila, 
Jud. Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Locuintele sunt destinate tinerilor 
pana in 35 de ani, fara locuinta. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2860. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 4.843.076 lei ron 
pentru canalizarea si tratarea apelor 
reziduale, Oraş Petrila, Jud. 
Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

Extinderea  canalizarii in zona 
Cimpa. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2861. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 4.086.000 lei ron 
pentru reabilitare termica blocuri, 
Oraş Petrila, Jud. Hunedoara. 
Autor: 
 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Cresterea confortului termic. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2862. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 1.000.000 lei ron 
pentru modernizarea si extinderea 
Caminului Cultural Jiet, Oraş 
Petrila, Jud. Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

In urma modernizarii Camunului se 
va putea inchiria pentru diferite 
evenimente, sedinte, intalniri, etc. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
2863. Legea bugetului de stat pe 2011 

Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 2.794.566,33 lei 
ron pentru Casa natala I.D. Sarbu si 
crearea unui centru de informare 
turistica, Oraş Petrila, Jud. 
Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Proiect important pentru 
promovarea turismului in zona. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2864. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Alocarea sumei de 2.108.000,28 lei 
ron pentru alimentarea cu apă a 
satelor Uroi şi Cărpiniş, oraş 

Execuţie începută în anul 2007 cu 
finanţare de la Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
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 Simeria, jud. Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

conform Ordonanţei nr. 7/ 2006 
Suma primită  cu TVA 
1.800.000,10 lei ron.Grad de 
finalizare 86 (%) 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2865. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 1.174.000,02 lei 
ron pentru un parc de afaceri, oraş 
Simeria, jud. Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

Contract semnat la data de 
12.10.2010 cu Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
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 Guvernului exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2866. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 2.132.000,90 lei 
ron pentru modernizarea Drumului 
Comunal DC 37 Cărpiniş, oraş 
Simeria, jud. Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Este elaborată documentaţia pentru 
faza DALI la acestă investiţie. 
Finanţarea este conf. HG nr. 577/97 
prin Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
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nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2867. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 108.666,00 lei ron 
pentru alimentarea cu apă a satului 
Banita aparţinând comunei Banita, 
jud. Hunedoara. 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Prin promovarea acestei investiţii 
se urmăreşte introducerea 
sistemului de alimentare cu apă si 
canalizare in satul Banita. 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2868. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 519.250 lei ron 
pentru constructia Bazei Sportive din 
comuna Banita, jud. Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Prin amenajarea bazei sportive se 
doreşte ridicarea standardului de 
viaţa a populaţiei la standarde 
europene, normalizarea şi 
modernizarea vieţii social-
economice. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2869. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 284.567 lei ron 
pentru construirea şi amenajarea 
parcului Banita, comuna Banita, 
jud. Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2870. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 2.001.265 lei ron 
pentru modernizarea reţelei stradale 
Banita şi Crivadia, construire creşă 
Banita, promovarea culturii 
tradiţionale locale-organizarea 
festivalului tradiţional momarlanesc 
în comuna Banita, jud. Hunedoara.
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2871. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 696.588 lei ron 
pentru asfaltarea DC 70D:DN66 – 
Jitoni, comuna Banita, jud. 
Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2872. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 

Alocarea sumei de 6.652.186,51 lei 
noi pentru imbunatatirea retelei de 

Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
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Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

drumuri de interes local – HG 
577/1997- comuna Buceş, jud. 
Hunedoara. 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Guvernului dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2873. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 500.000,74 lei ron 
pentru alimentarea cu apă în sistem 
centralizat – Ord. 7/2006 - comuna 
Buceş, jud. Hunedoara. 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 

Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Grupul PDS+PC din SENAT 
 

neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2874. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 6.032.775,63 lei 
ron pentru extindere reţea cu apă – 
HG 577/1997- comuna Buceş, jud. 
Hunedoara. 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
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privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2875. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 989.190 lei ron 
pentru Imbracaminti Bituminoase 
Uşoare  pe DC 127: DJ 708E Cozia, 
comuna Cîrjiţi, judeţul 
Hunedoara. 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

 
 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2876. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 1.439.231 lei ron 
pentru Îmbrăcăminţi Bituminoase 
Uşoare pe strada principală Almaşu-
Sec: DJ 708E până la numărul de 
casa 69,  comuna Cîrjiţi, judeţul 
Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2877. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 30.000 lei ron 
pentru realizarea de reparaţii curente 
la sediul Primăriei Comunei Cîrjiţi, 
comuna   Cîrjiţi, judeţul 
Hunedoara. 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1061 -

completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2878. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 13.990.020 lei 
pentru alimentare cu apă a 
localităţilor, Cirjiţi, Popeşti, Almaşu-
Sec şi Cozia, Chergheş aparţinând 
comunei Cîrjiţi, judeţul 
Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2879. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 11.870.320 lei ron 
pentru realizarea sistemului de 
canalizare şi tratare a apelor uzate 
pentru localităţile Cirjiţi, Popeşti, 
Almaşu-Sec, Cozia şi Chergheş 
aparţinând comunei Cîrjiţi, judeţul 
Hunedoara. 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2880. Legea bugetului de stat pe 2011 Alocarea sumei de 488.895,03 lei ron Sursa de finantare: Se propune respingerea întrucât: 
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Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

pentru IBU pe DC 125 Cîrjiţi-
Chergheş, Km 9+370 –Km 10+970, 
comuna Cîrjiţi, judeţul 
Hunedoara. 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2881. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 262.500 lei ron 
pentru imbunatatirea retelei de 
drumuri de interes local in localitatea 
Dancu Mare D.C. 52°, comuna 
Martineşti, Jud. Hunedoara. 

Suma reprezinta lucrari executate si 
nedecontate catre executant 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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: Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Guvernului cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2882. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 1.001.760,40 lei 
ron pentru modernizarea drumului de 
interes local D.C. 52B in localitatea 
Tamasasa, comuna Martineşti, Jud. 
Hunedoara. 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Suma reprezinta lucrari executate si 
nedecontate catre executant. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
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prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2883. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 6.398.104,27 lei 
ron pentru retele edilitare in 
localitatile Vetel, Herepeia si Lesnic, 
modernizare drum comunal DC 130 
Vetel-Caoi si constructie cresa in 
localitatea Vetel.Creare centru 
cultural in localitatea Muncelu Mic, 
comuna Veţel, jud. Hunedoara. 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Planul National de Dezvoltare 
Rurala 20072013, Masura 322. 
Renovarea, dezvoltarea satelor, 
imbunatatirea serviciilor de baza 
pentru economia si populatia rurala 
si punerea in valoare a mostenirii 
rurale 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1066 -

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2884. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 146.044 lei ron 
pentru canalizarea menajeră a 
localitatii Pricaz, comuna Turdaş, 
jud. Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

O.G. nr. 7/2006 programul de  
dezvoltare a infrastructurii spaţiului 
rural. Proiect în derulare, valoarea 
proiectului este de 3.651.108, sumă 
nedecontată 2.843.718 lei. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2885. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 4.085.342 lei ron 
pentru alimentarea cu apa a localitatii 
Salasu de Sus, jud. Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

H.G. 577/1997 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului.  
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2886. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 3.985.400 lei ron  
pentru canalizarea localitatii Salasu 
de Sus, jud. Hunedoara. 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

H.G. 577/1997 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2887. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 1.200.000 lei ron 
pentru modernizarea DC 73 B Paros 
– Coroiesti, Salasu de Sus, jud. 
Hunedoara. 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Facilitarea accesului catre satele 
comunei. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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2888. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 1.380.000 lei ron 
pentru modernizarea DC 73 C Paros 
– Riu Mic Salasu de Sus, jud. 
Hunedoara. 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Facilitarea accesului catre satele 
comunei. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2889. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 900.000 lei ron 
pentru modernizarea DC 79A 
Nucsoara – Ohaba Sibisel, Salasu de 
Sus, jud. Hunedoara. 

H.G. 577/1997 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului. Facilitarea accesului 
catre satele comunei. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
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Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2890. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 3.128.711 lei ron  
pentru construire bloc locuinte in 
Salasu de Sus, jud. Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Construirea de spatii de locuit 
pentru tineri. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
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hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2891. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 2.800.000 lei ron 
pentru construcţie sală sport, 
comuna Romos, jud. Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Satisfacerea cerinţelor pe linie de 
educaţie sportivă a populaţiei 
comunei. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
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completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2892. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 100.000 lei ron 
pentru alimentarea cu apă potabilă şi 
canalizare şi staţii de epurare satele 
Romos şi Romosel, comuna Romos, 
jud. Hunedoara. 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Investiţie în derulare prin program 
FEADR Masura 322. Cofinanţare 
din bugetul local pentru finalizare 
investiţie. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2893. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 6.500.000 lei ron  
pentru alimentarea cu apă potabilă şi 
canalizare sat Vaidei, comuna 
Romos, jud. Hunedoara. 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Creşterea calităţii vieţii în mediul 
rural. 
 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2894. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 2.500.000 lei ron 
pentru electricitate catun Frasinei, 
comuna Romos, jud. Hunedoara 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Imbunătăţirea condiţiilor de trai în 
satele izolate. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2895. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 4.500.000 lei ron  
pentru alimentarea cu apă potabilă şi 
canalizare sat Pischinti, comuna 
Romos, jud. Hunedoara. 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Creşterea calităţii vieţii în mediul 
rural.. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
2896. Legea bugetului de stat pe 2011 

Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 2.500.000  lei ron  
pentru modernizarea drumului 
comunal DC, comuna Romos, jud. 
Hunedoara. 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Investiţie în derulare, sumele sunt 
necesare finalizării investiţiei. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2897. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Alocarea sumei de 7.028.525 lei ron 
pentru reabilitare infrastructură 
municipală str. Decebal, municipiul 

Reparaţie varianta de ocolire trafic 
de mare tonaj. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
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 Brad, Jud. Hunedoara. 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2898. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 19.245.302,00 lei 
ron pentru reabilitare retea stradala: 
str. Avram Iancu, str. Aurel Vlaicu, 
str. Carpati, str. Victoriei, b-dul 
Dacia, b-dul 1848, b-dul Libertatii, 
b-dul Republicii, b-dul Traian, 
municipiul Hunedoara. 

Venituri bugetare insuficiente. 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
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Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2899. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 1.109.582 lei ron 
pentru reabilitarea si extinderea 
Parcului Tineretului Hunedoara. 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Venituri bugetare insuficiente. 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
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nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2900. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 1.675.380 lei ron 
pentru sistem de supraveghere video 
pentru siguranta cetatenilor in 
municipiul Hunedoara. 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Venituri bugetare insuficiente. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2901. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 2.265.463 lei ron 
pentru reabilitarea si modernizarea 
Colegiului National Iancu de 
Hunedoara, municipiul Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Venituri bugetare insuficiente. 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1082 -

principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2902. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 2.392.662 lei ron 
pentru reabilitarea, modernizarea si 
echiparea Ambulatorului Integrat al 
Spitalului Municipal dr. Alexandru 
Simionescu.  
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Venituri bugetare insuficiente. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1083 -

sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2903. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 1.714.783 lei ron 
pentru Centru Social Multifunctional 
pentru Persoane varstnice din 
municipiul Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Venituri bugetare insuficiente. 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2904. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 37.646.694 lei ron 
pentru reabilitarea sitului industrial 
Hunedoara si pregatirea sa pentru noi 
afaceri. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Venituri bugetare insuficiente. 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2905. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 

Alocarea sumei de 1.709.000 lei ron 
pentru reabilitare Bloc ANL cu 

Venituri bugetare insuficiente. 
Sursa de finantare: 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
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Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

utilitati si sistematizare str. Al. 
Vlahuta – etapa I, municipiul 
Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2906. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 500.000 lei ron 
pentru reabilitarea si modernizarea 
Zonei de agrement Valea Seaca, 
municipiul Hunedoara. 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 

Venituri bugetare insuficiente. 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1086 -

Grupul PDS+PC din SENAT neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2907. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 2.000.000 lei ron 
pentru modernizarea, reabilitarea şi 
dotarea cu echipamente de 
specialitate a Ambulatoriului integrat 
al Spitalului Municipal Lupeni, jud. 
Hunedoara. 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Proiect aflat în faza de evaluare 
tehnică şi financiară  a proiectului 
tehnic. Contributia primariei este de 
400.000 lei. 
 
  
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1087 -

privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2908. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 5.461.098 lei ron 
pentru reabilitare, modernizare şi 
extindere Şcoala Gen. Nr. 3 Lupeni, 
jud. Hunedoara. 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Proiect aflat în faza de evaluare 
tehnică şi financiară  a proiectului 
tehnic Contributia primariei este de 
91.783 lei. 
 
 Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2909. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei 7.150.000 lei ron 
pentru bloc de locuinţe pentru tineri 
în regim de închiriere, zona Nord, 
oraş Simeria, jud. Hunedoara. 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Procedură de licitaţie iniţiată de 
ANL pentru PT şi construcţie, în 
luna mai 2010. 
  
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2910. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 

Alocarea sumei de 11.457.328 lei 
pentru canalizarea menajera a 
localitatii Turdas, modernizarea cai 
de circulatie pe raza comunei Turdas 
DC 39 A Turdas-Pricaz, modernizare 
camin Cultural Spini, centru asistenta 
after school, judetul Hunedoara”.  
 
Autor: Senator Vasile Cosmin 
Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

Exista contract de finantare, suma 
nedecontata in valoare de 
11.457.328 lei. 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2911. Anexa 3/15 / 29  Bugetul global 
aprobat pentru Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
 
FIŞA OBIECTIVULUI / 
PROIECTULUI  
CATEGORIEI DE INVESTIŢII 
 

Transfer către Primăria Comunei 
Prejmer – Judeţul Braşov a Sumei de 
20.750 mii lei, pentru: 
 
Continuarea lucrărilor la proiectul de 
„Proiectare integrală (VI etape) si 
execuţie etapa I – Sistem pachetizat 
reţele utilităţi şi branşamente la toţi 
consumatorii pentru: alimentare cu 
apă, canalizare, canalizare ape 
menajere, canalizare ape pluviale.”   
Şi 
„Proiectare Staţie de epurare în 
sistem modular (3 module) şi 
execuţie Staţie epurare Modul 1 
inclusiv punere în funcţiune.” 
 
Sursa:  Bugetul global aprobat pentru 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autor: Senator Titus CORLĂŢEAN, 
PSD 

Lucrări începute în anul 2007 au 
nevoie de susţinerea finanţării din 
bugetul de stat pentru a fi 
finalizate în anul 2011.  
În luna ianuarie 2009 lucrările au 
fost întrerupte datorită lipsei de 
finanţare. Având în vedere că 
proiectul deserveşte 4 comune şi 12 
sate aparţinătoare, precum şi Parcul 
Industrial Prejmer (110 firme), 
generator a 15.000 locuri de muncă, 
se impun de urgenţă alocări 
bugetare corespunzătoare pentru 
finalizarea proiectului, în condiţiile 
în care conturile Primăriei Comunei 
Prejmer sunt blocate. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2912. Anexa 3/15  Bugetul global aprobat 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Transfer către Primăria Comunei 
Moieciu – Judeţul Braşov a Sumei de 
106 mii lei, pentru: 

Lucrările de aducţiune şi alimentare 
cu apă reprezintă o necesitate 
pentru locuitorii din satul Măgura, 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1091 -

  
Construirea captare aducţiune apa 
potabilă şi rezervor apa în Comuna 
Moieciu, Sat Măgura, Judeţul 
Braşov. 
 
Sursa:  Bugetul global aprobat pentru 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autor: Senator Titus CORLĂŢEAN, 
PSD-PC 

Comuna Moieciu. poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2913. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului - Anexa 3/15/grupa 
7006/titlul01/ 51/articol 02/alineat 
03   Subvenţii de la bugetul de stat 
pentru finanţarea programului de 
pietruire a drumurilor comunale         

Alocarea sumei de 3.500 mii lei 
pentru modernizarea drumului 
comunal DC 49 Buzăiel – Vama 
Buzăului, Judeţul Braşov 
 
Sursa de finanţare: Anexa 3/15 / 29  
Bugetul global aprobat pentru 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Autor: Senator Titus CORLĂŢEAN, 
PSD-PC 
 

Drumul comunal DC 49 Buzăiel 
este singura legătură între satul 
Buzăiel şi Vama Buzăului. Întrucât 
drumul este amplasat într-o zonă 
muntoasă cu condiţii meteorologice 
specifice caracterizată prin ploi şi 
ninsori abundente, temperaturi 
scăzute, precum şi cu perioade 
lungi ce îngheţ-dezgheţ, degradarea 
drumului este favorizată şi de 
aceste elemente. 
Împietruirea existentă se menţine 
foarte dificil, aşa încât apar foarte 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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frecvent gropi şi bălţi, ceea ce face 
dificil accesul vehiculelor şi 
pietonilor. 
Realizarea acestui proiect duce la 
facilitarea accesului către 
exploatările forestiere, la 
dezvoltarea legăturilor social-
economice cu Vama Buzăului dar 
mai ales la dezvoltarea turismului. 

principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2914. Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 300.000 lei  necesara 
pentru lucrari de extindere si 
modernizare Gradinita  nr.6 
Buhusi,jud.Bacau 
Autor : Senator Mitrea Elena 

Sunt necesare lucrari de extindere 
modernizare a gradinitei 
existente,pentru desfasurarea 
activitatii in conditii adecvate . 
 
Sursa de finantare : Bugetul care 
se va aloca programului 
constructiei de crese si gradinite 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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2915. Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea  sumei  de 
80.000 lei pentru  finalizare 
lucrarilor-BAZA 
SPORTIVA SECUIENI,jud. 
Turismului Bolatau,jud.Bacau, 
 
Autor : Senator Mitrea Elena 

Lucrarea este executata in proportie 
de 30%.Stagnarea lucarilor sporeste 
riscul degradarii lucrarilor 
executate pana in 
prezent.Obiectivul face partedin 
Programul de dezvoltarea 
infrastructurii si a unor baze 
sportive.O7-2006-
cap.1,sect.2,art.4,lit.e, 
Sursa de finantare :Bugetul 
MDRT,alocat programului 
constructie Sali de Sport. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2916. Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa nr. 3/15,  cu 
suma de 1.498.000 lei necesara  
pentru: 
       
-Constructie Gradinita Colonesti, 
judeţul Bacău 
Autor : Senator Mitrea Elena 
 

Se impune constructia unei 
gradinite,deoarece in prezent 
functioneaza intr-o cladire 
improvizata,veche de peste 100 de 
ani. 
 
Sursa de finantare:Bugetul care 
se va aloca programului 
constructiei de crese si gradinite. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2917. Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa nr. 3/15,  cu 
suma de 1.200.000 lei necesara  
pentru: 
-Constructie Dispensar Uman si 
Farmacie Colonesti, judeţul Bacău 
Autor : Senator Mitrea Elena 

Se impune construirea acestor 
obiective,deoarece cel mai apropiat 
spital se afla la 45 km(Bacau).  
 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, 
art. 01 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2918. Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 3.000 
mii lei necesara reabilitarii Casei 
de Cultura Buhusi,jud.Bacau 
 
 
Autor : Senator Mitrea Elena 

Mentionez ca obiectivul a fost 
inclus in Programul de finantare 
incepand cu 2009 si 2010, intaresc 
argumentatia ca este vorba de 
reabilitarea unui lacas de cult si 
nu o constructie noua.  
Sursa de finanţare:Bugetul  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2919. Anexa nr. 3/15, Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Se solicită admiterea Se propune respingerea întrucât: 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa nr. 3/15,  cu 
suma de 1.000.000 RON pentru:  
- Constructie Camin Cultural 
Beresti Tazlau, judeţul Bacău 
 
Autor : Senator Mitrea Elena 

amendamentului pentru construirea 
acestui edificiu, Proiectul fiind 
declarat eligibil în cadrul 
Programului Naţional de 
construire de aşezăminte 
culturale în mediul rural cu un 
punctaj  de 98p. din 100p. posibile 
Proiect eligibil 
Cofinantare: 200.000lei 
 Mentionam ca in comună, cu o 
populatie de 6.000 locuitori nu este 
nici un CAMIN CULUTRAL 
FUNCŢIONAL, chiar dacă  satul 
Tescani face parte din această 
comună. 
Sursa de finanţare:Bugetul  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2920. Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Reabilitare Cămin Cultural 
Tescani –300.000 RON 
 
Autor : Senator Mitrea Elena 
 

Stare de degradare avansata  
 
Sursa de finanţare: Bugetul  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2921. Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa nr. 3/15,  cu 
suma de 578.400 lei pentru:  
-Constructie Camin Cultural 
Motoseni,judetul Bacau. 
Autor : Senator Mitrea Elena 
 

Nu exista nici un asezamant 
cultural in comuna.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2922. Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa nr. 3/15,  cu 
suma de 647.300 lei pentru:  
-Constructie Camin 
Cultural,Fantanele, 
Motoseni,judetul Bacau. 
Autor : Senator Mitrea Elena 

Nu exista nici un asezamant 
cultural in comuna.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2923. Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa nr. 3/15,  cu suma 
de 634.800 lei pentru:  
- Constructie Camin 

Cultural,Tepoaia, 
Motoseni,judetul Bacau. 

Nu exista nici un asezamant 
cultural in comuna.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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Autor : Senator Mitrea Elena priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2924. Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa nr. 3/15,  cu 
suma de 1.500.000 lei necesara  
pentru: 
       
-Constructie Gradinita Margineni, 
judeţul Bacău 
Autor : Senator Mitrea Elena 

Nu exista gradinita de copii. 
 
 Sursa de finanţare: Bugetul  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2925. Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa nr. 3/15,  cu 
suma de 1.603.000 lei necesara  
pentru: 
       
-Constructie Gradinita Motoseni, 
judeţul Bacău 
Autor : Senator Mitrea Elena 

Nu exista spatiu adecvat pentru 
gradinita copii. 
 
 Sursa de finanţare: Bugetul  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2926. Anexa nr. 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa nr. 3/15,  cu 
suma de 595.000 lei,necesara 
amenajarii unui Corp 

La nivelul unitatii administrative 
teritoriale a com.Solont,nu exista 
gradinite.Activitatea se desfasoara 
in salile de clasa din cadrul scolilor 
din comuna.  

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
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administrativ format din sala de 
festivitati scolare , gradinita. Sat 
Sarata, Comuna Solont, judetul 
Bacau. 
Autor : Senator Mitrea Elena 

 
Sursa de finanţare: Bugetul  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2927. Anexa nr.3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, anexa 3/15 cu suma de :  
 
 
Autor: Senator PSD Alexandru 
Cordoş 
  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 
 - reabilitarea şi punerea in 
funcţiune a tronsonului de cale 
ferată ingustă pe ruta Abrud – 
Turda a trenului cu aburi 
 -valoare – 20.000.000 lei 
 - continuarea lucrărilor la 
Stadionul Municipal Cluj Napoca 
 -valoare – 34.000.000 lei 
 - Finalizare bloc O 1 str. Piaţa 
Romana Nr 15 Municipiu Turda 
Jud Cluj 
 -valoare – 1.500.000 lei 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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 -introducere apă şi canalizare com. 
Aiton, jud. Cluj 
 - valoare – 100.000 lei 
 -canalizare în localitatea Ciucea, 
com. Ciucea, jud. Cluj 
 - valoare – 510.815 lei 
-introducere apa potabila si 
canalizare satele Catina si valea 
Calda,comuna Catina,jud Cluj 
-valoare 500.000 lei 
-canalizare in localitatea Triteni de 
jos,Comuna Triteni de Jos jud Cluj 
-valoare 500.000 lei 
 -reabilitare iluminat public, com. 
Ciucea, jud. Cluj 
 - valoare – 500.000 lei 
 -reabilitare şi modernizare 
infrastructură rutieră, înfiinţare 
Centru Social de Informare şi 
Consiliere, com. Ciucea, jud Cluj 
 - valoare – 2.145.927 lei 
 
 -reparaţii şi dotări sediul actual 
Primărie com. Ciucea, jud. Cluj 
 - valoare – 1.200.000 lei 
-canalizarea localităţilor comunei 
Tritenii de Jos, jud. Cluj 
 - valoare – 3.200.000 lei 
 -alimentarea cu apa com. Tritenii 
de Jos, jud. Cluj 
 - valoare – 500.000 lei 
- reabilitare camin cultural sat 
Sacalaia si sat Nicula,comuna 
Fizesu Gherlii,jud Cluj 

obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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-valoare 50000 
-continuarea lucrarii Cămin 
Cultural Rediu, com. Aiton, jud. 
Cluj 
- valoare –10000 
-continuarea lucrarii Cămin 
Cultural com. Ciucea, jud. Cluj 
- valoare – 10000 
-continuarea lucrarii Cămin 
Cultural Panticeu, com. Panticeu, 
jud. Cluj 
-valoare 10000 lei 
- Reabilitare si extindere camin 
Cultural comuna Frata jud Cluj 
-valoare 10000 lei  
-Cămin Cultural Rediu, com. Aiton, 
jud. Cluj 
 - valoare – 50.000 lei 
 -construire două grupuri sociale la 
Căminele Culturale Aiton şi Rediu, 
com. Aiton, jud. Cluj 
 - valoare – 50.000 lei 
-reparaţii şi dotări Cămine 
Culturale com. Ciucea, jud. Cluj 
 - valoare – 75.000 lei 
-contruire sală de festivitaţi în sat 
Rogojel, com. Săcuieu, jud. Cluj 
 - valoare – 3.642.990 lei 
 -construire Cămin Cultural Tritenii 
de Jos, com. Tritenii de Jos, jud. 
Cluj 
 - valoare – 1.455.000 lei 
-amenajare teren de sport sat 
Triteni-Colonie, com. Tritenii de 
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Jos, jud. Cluj 
 - valoare – 660.000 lei 
 -teren sintetic Tritenii de Jos, com. 
Tritenii de Jos, jud. Cluj 
 - valoare – 165.000 lei 
 -amenajare teren de sport sat 
Tritenii de Sus, com. Tritenii de 
Jos, jud. Cluj 
 -valoare – 100.000 lei 
-teren de sport com. Viişoara, jud. 
Cluj 
 - valoare – 300.000 lei 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  

2928.  
Legea bugetului de stat pe 2011 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale si 

Turismului 

 
Se propune alocarea sumei de  

575 mii lei pentru realizarea unei 
baze sportive în comuna Slătioara, 
judeţul OLT. 

  
Autor : Senatorul  PSD Ion 

Toma+ Grup Senatori PSD+PC 

 
Desfasurarea competitiilor sportive 
ale echipelor comunei Slătioara şi 
activităţile sportive organizate ale 
locuitorilor comunei, impun 
realizarea unei baze sportive, 
pentru care este necesară finanţarea 
de la bugetul de stat, întrucât 
resursele consiliului local sunt 
insuficiente. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2929.  
Legea bugetului de stat pe 2011 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale si 

Turismului 

 
Se propune alocarea sumei de  

3400 mii lei pentru realizarea unei 
săli de sport în comuna Slătioara, 
judeţul OLT. 

Autor : Senatorul  PSD Ion 
Toma+ Grup Senatori PSD+PC 
 

 
Sumele sunt necesare pentru 
realizarea obiectivului sală de sport, 
pentru ca elevii şcolilor din comună 
să poată efectua orele de educaţie 
fizică şi sport pe toată durata 
anului. 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2930.  
Legea bugetului de stat pe 2011 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale si 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 4500 
mii lei necesară  pentru infiinţarea 
reţelei de alimentarea cu apă  si 
canalizare în comuna Slătioara sat 
Salcia,  judeţul Olt. 

Autor : Senatorul  PSD Ion 
Toma+ Grup Senatori PSD+PC 
 
 

 

 
Sumele sunt necesare pentru 
realizarea sistemului de alimentare 
cu apă si canalizare în comuna 
pentru acoperirea necesarului de 
apă potabilă si pentru preluarea 
apelor uzate, pentru locuitorii si 
agentii economici din localitate. 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2931. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale si 
Turismului 

Se propune acordarea sumei de 400 
mii lei pentru construirea unui centru 
cultural în localitatea Bălteni, judeţul 
Olt. 
 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma+ 
Grup Senatori PSD+PC 

Zonă cu o mostenire culturală 
puternică, dar în care locuitorii 
comunei nu beneficiază de un 
spatiu adecvat activitătilor de acest 
gen. Locuitorii comunei nu 
beneficiaza de un spatiu adecvat 
pentru intrunire si recreere. 
Sursa de finanţare: 
 Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
2932.  

Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale si 
Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 1086 
mii lei  pentru continuare lucrari 
canalizare în localitatea 
Dobrosloveni, judeţul Olt. 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma+ 
Grup Senatori PSD+PC 

 
Sumele sunt necesare pentru 
continuarea lucrarilor la sistemul de 
canalizare în comuna Dobrosloveni, 
pentru pentru preluarea apelor 
uzate, pentru locuitorii si agentii 
economici din localitate. 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2933.  
Legea bugetului de stat pe 2011 

Anexa 3/15 

 
Se propune acordarea sumei de 150 
mii lei pentru construirea unei baze 
sportive în localitatea Dobrosloveni, 

 
Echipele sportive si locuitorii 
comunei nu dispun de o bază 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
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Ministerul Dezvoltării Regionale si 
Turismului 

judeţul Olt. 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 

sportivă adecvată pentru 
desfăsurarea activităţilor şi 
competiţiilor sportive. Se impune 
de urgentă alocarea sumelor 
necesare realizării obiectivului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2934. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale si 
Turismului 

Se propune acordarea sumei de 871 
mii lei necesară  pentru pentru 
continuare lucrari canalizare 
încomuna Vitomireşti,  judeţul Olt. 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
realizarea sistemului de alimentare 
cu apă si canalizare în comună, 
pentru acoperirea necesarului de 
apă potabilă pentru locuitorii si 
agentii economici din localitate. 

Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
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Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2935.  
Legea bugetului de stat pe 2011 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale si 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 180 
mii lei necesară  pentru alimentarea 
cu apă  a satului Trepteni, comuna 
Vitomireşti,  judeţul Olt. 

 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 

 
Sumele sunt necesare pentru 
realizarea sistemului de alimentare 
cu apă si canalizare în comună, 
pentru acoperirea necesarului de 
apă potabilă pentru locuitorii si 
agentii economici din localitate. 

 
Sursa de finanţare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
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nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2936.  
Legea bugetului de stat pe 2011 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale si 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 3000 
mii lei pentru alimentarea cu apă a  
localităţii Vulpeni,  judeţul Olt. 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 

 
Sumele sunt necesare pentru 
realizarea sistemului de alimentare 
cu apă si canalizare în comună, 
pentru acoperirea necesarului de 
apă potabilă pentru locuitorii si 
agentii economici din localitate. 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2937.  
Legea bugetului de stat pe 2011 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale si 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 1322 

mii lei  pentru continuare lucrari 
alimentare cu apa si canalizare în 
localitatea Bălteni, judeţul Olt. 

 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 

 
Sumele sunt necesare pentru 
continuarea lucrarilor la sistemul de 
alimentare cu apa  si canalizare în 
comuna Bălteni, pentru pentru 
preluarea apelor uzate, pentru 
locuitorii si agentii economici din 
localitate. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2938.  
Legea bugetului de stat pe 2011 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale si 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 1023 
mii lei pentru continuarea construirii 
unei baze sportive în localitatea 
Bălteni, judeţul Olt. 

 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 

 
Echipele sportive si locuitorii 
comunei nu dispun de o bază 
sportivă adecvată pentru 
desfăsurarea activităţilor şi 
competiţiilor sportive. Se impune 
de urgentă alocarea sumelor 
necesare realizării obiectivului. 
 Sursa de finanţare: 
 Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2939.  
Legea bugetului de stat pe 2011 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale si 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 75 
mii lei pentru amenajarea unor locuri 
de joacă în localitatea Bălteni, 
judeţul Olt. 

 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 

 
Suma este necesara pentru 
amenjarea unor locuri de joacă într-
un cadru adecvat pentru copii din 
localitate  
Sursa de finanţare: 
 Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2940.  
Legea bugetului de stat pe 2011 

Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale si 

Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 385 
mii lei necesară  pentru alimentarea 
cu apă  a satului Dejeşti, comuna 
Vitomireşti,  judeţul Olt. 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 

 
Sumele sunt necesare pentru 
realizarea sistemului de alimentare 
cu apă si canalizare în comună, 
pentru acoperirea necesarului de 
apă potabilă pentru locuitorii si 
agentii economici din localitate. 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2941. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa 3/15 

 
Se propune acordarea sumei de 400 
mii lei pentru reabilitare şi 

 
Zonă cu o mostenire culturală 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
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Ministerul Dezvoltării Regionale si 
Turismului 

modernizare cămin cultural în 
localitatea Dobrosloveni, judeţul Olt. 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 

puternică, dar în care locuitorii 
comunei nu beneficiază de un 
spatiu adecvat activitătilor de acest 
gen. Locuitorii comunei nu 
beneficiaza de un spatiu adecvat 
pentru intrunire si recreere. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2942. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale si 
Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 15 
mii lei pentru reabilitare şi 
modernizare cămin cultural în 
localitatea Deveselu, judeţul Olt. 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 

 
Zonă cu o mostenire culturală 
puternică, dar în care locuitorii 
comunei nu beneficiază de un 
spatiu adecvat activitătilor de acest 
gen. Locuitorii comunei nu 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1117 -

 beneficiaza de un spatiu adecvat 
pentru intrunire si recreere. 

.  
 Sursa de finanţare: 
 Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2943. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale si 
Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 20 
mii lei pentru reabilitare şi 
modernizare cămin cultural în 
localitatea Comanca, judeţul Olt. 
 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 
 

 
Zonă cu o mostenire culturală 
puternică, dar în care locuitorii 
comunei nu beneficiază de un 
spatiu adecvat activitătilor de acest 
gen. Locuitorii comunei nu 
beneficiaza de un spatiu adecvat 
pentru intrunire si recreere. 

.Sursa de finanţare: 
                 Fondul de rezervă la 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
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dispoziţia Guvernului privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2944. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale si 
Turismului 

 
Se propune acordarea sumei de 20 
mii lei pentru reabilitare şi 
modernizare cămin cultural în 
localitatea Comanca, judeţul Olt. 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 
 

 
Zonă cu o mostenire culturală 
puternică, dar în care locuitorii 
comunei nu beneficiază de un 
spatiu adecvat activitătilor de acest 
gen. Locuitorii comunei nu 
beneficiaza de un spatiu adecvat 
pentru intrunire si recreere. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2945. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale si 
Turismului 

Se propune acordarea sumei de 200 
mii lei pentru reabilitare şi 
modernizare cămin cultural în 
localitatea Gropani, Comuna Vulpeni 
judeţul Olt. 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 

Zonă cu o mostenire culturală 
puternică, dar în care locuitorii 
comunei nu beneficiază de un 
spatiu adecvat activitătilor de acest 
gen. Locuitorii comunei nu 
beneficiaza de un spatiu adecvat 
pentru intrunire si recreere. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2946. Legea bugetului de stat pe 2011 Se propune alocarea sumei de Sprijinirea locuitorilor producători Se propune respingerea întrucât: 
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Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

200000  lei pentru construirea unei 
piete agroalimentare în comuna 
Seaca, judeţul OLT  
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 

dar şi consumatori de produse 
agroalimentare. 

 

- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2947. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 
560 mii lei pentru construirea unor 
podeţe în comuna Seaca, judeţul 
OLT  
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 

În prezent, accesul în diverse zone 
relativ apropiate ale comunei este 
dificil datorită lipsei acestui tip de 
infrastructură, locuitorii trebuind să 
parcurgă distante considerabile pe 
rute ocolitoare.  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
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nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2948. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 
688767 mii lei pentru “reabilitarea 
instalatiei de alimentare cu apa 
potabila si extindere retele de 
distributie” comuna Văleni, judeţul 
OLT  
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 
 

Reteaua actuala este deteriorata si 
necesita extindere pentru a asigura 
resursa de apa pentru locuitorii 
comunei. 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1122 -

obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2949. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 
1236 mii lei pentru “Pod din beton 
armat pe DC2 peste Gemărtălui” în 
comuna Baldovineşti, jud Olt. 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 
 

Este necesară construcţia unui pod 
peste râul Gemărtălui. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2950. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 
580 mii lei pentru “construcţia unei 
săli de sport în comuna Baldovineşti, 
jud Olt.”  
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 

În prezent, locuitorii comunei nu 
beneficiază de o sală de sport 
pentru desfăşurarea activităţilor 
sportive. 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2951. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru “alimentare cu apă 
în comuna Strejeşti” jud. Olt 
 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 

Necesitatea furnizării resursei de 
apă potabilă pentru locuitorii 
comunei 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2952. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru “asfaltare DC21 în 
comuna Strejeşti” jud. Olt 
 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 

Drumul este deteriorat, accesul 
mijloacelor de transport este foarte 
dificil, iar în conditii de vreme 
nefavorabilă, devine impracticabil. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2953. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa 3/15 

Se propune alocarea sumei de 
4000 mii lei pentru “extindere 

Necesitatea asigurării resursei de 
apă şi serviciului de canalizare – 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
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Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

canalizare si alimentare cu apă în 
comuna Strejeşti” jud. Olt 
 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 

colectare – tratare a apelor uzate 
pentru locuitorii comunei. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2954. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 
1863640 lei pentru “asfaltare drum 
communal DC13, oraş Piatra-Olt” 
jud. Olt 
 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 

Drumul este deteriorat, accesul 
mijloacelor de transport este foarte 
dificil, iar în conditii de vreme 
nefavorabilă, devine impracticabil. 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1127 -

Grupul PSD Senat rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2955. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 
200000 lei pentru “reabilitare drum 
communal DC120 în comuna 
Fărcaşele ” jud. Olt 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 

Accesul este foarte dificil, mai ales 
in condiţii de vreme nefavorabilă. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
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privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2956. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 
260153 lei pentru cofinanţarea 
proiectului de “modernizare şi 
reabilitare străzi în oraşul Piatra-Olt” 
jud. Olt 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 

Străzile sunt degradate, circulaţia se 
desfăşoară dificil, iar în conditii de 
vreme nefavorabilă, accesul este 
îngreunat. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1129 -

priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2957. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 
500000 lei pentru “introducere apă 
potabilă – canalizare în comuna 
Fărcaşele ” jud. Olt 
 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 
 

Necesitatea asigurării resurselor de 
apă potabilă şi a reţelei de preluare 
a apelor uzate. 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2958. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 
1051715 lei pentru “construire sală 
de sport în comuna Pleşoiu ” jud. Olt 
 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 
 

Necesitatea asigurării unei locaţii 
pentru desfăşurarea activităţilor 
sportive de către locuitorii şi elevii 
şcolilor din comună. 
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2959. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 
2018345 lei pentru “construire cămin 
cultural în comuna Pleşoiu ” jud. Olt 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 

Zonă cu o importantă moştenire 
culturală, care resimte lipsa unei 
locaţii adecvate pentru manifestări 
social-culturale.”  
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2960. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 
2897534 lei pentru “modernizare târg 
săptămânal în comuna Şerbăneşti” 
jud. Olt 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 

Este necesară amenajarea unor 
spaţii adecvate, în conformitate cu 
normele în vigoare privind 
desfăşurarea activităţilor de 
comerţ” 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2961. Legea bugetului de stat pe 2011 Se propune alocarea sumei de Este necesară amenajarea unei baze Se propune respingerea întrucât: 
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Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 

500000 lei pentru “amenajare bază 
sportivă în comuna Băbiciu” jud. Olt 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 
 

sportive pentru desfăşurarea 
competiţiilor sportive” 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2962. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 
300000 lei pentru “amenajare piaţă 
agroalimentară în comuna Băbiciu” 
jud. Olt 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 

Este necesară amenajarea unei pieţe 
agroalimentare pentru a veni în 
sprijinul producătorilor locali.  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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Grupul PSD Senat 
 

 cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2963. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 
700000 lei pentru “alimentare cu apă 
potabilă comuna Vlădila” jud. Olt 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 
 

Este necesară alimentarea cu apă 
potabilă a comunei. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
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prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2964. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 
200000 lei pentru “reabilitare 
drumuri comunale comuna Vlădila” 
jud. Olt 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 

Drumurile din comună se află într-o 
stare avansată de degradare, 
devenind impracticabile in conditii 
climatice nefavorabile. 
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1136 -

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2965. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 
2400000 lei pentru “alimentare cu 
apă comuna Icoana” jud. Olt 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 

Necesitatea asigurării resurselor de 
apă potabilă. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2966. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 
2100000 lei pentru “amenajare bază 
sportivă comuna Icoana” jud. Olt 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 

Necesitatea asigurării unei locaţii 
pentru desfăşurarea activităţilor 
sportive ale locuitorilor.  
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2967. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 
7000000 lei pentru “staţie de epurare 
a apelor uzate şi reţea de canalizare 
comuna Icoana” jud. Olt 
 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 
 

Realizarea sistemului de preluare, 
tratare a apelor uzate. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2968. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 
5400000 lei pentru “reabilitare DC98 
comuna Icoana” jud. Olt 
 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 

Starea drumului este deteriorată, 
acesta necesitând reparaţii urgente. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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2969. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 
6200000 lei pentru “reabilitare 
DC189 comuna Icoana” jud. Olt 
 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 

Starea drumului este deteriorată, 
acesta necesitând reparaţii urgente. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2970. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 
552965 lei pentru “locuinţe pentru 
tineri, destinate închirierii - comuna 
Stoeneşti” jud. Olt 

Necesitatea asigurării unor condiţii 
de trai decente pentru tinerele 
familii din localitate. 

Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
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Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 

rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2971. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 
1000000 lei pentru “Înfiinţare sistem 
centralizat de canalizare şi staţie de 
epurare - comuna Stoeneşti” jud. Olt 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 
 

Necesitatea asigurării unor condiţii 
de preluare şi tratare a apelor uzate 
din comună. 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
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hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2972. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 
1000000 lei pentru “alimentare cu 
apă - comuna Bîrza” jud. Olt 
 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 
 

Necesitatea asigurării resursei de 
apă potabilă pentru locuitorii 
comunei. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
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completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2973. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 
300000 lei pentru “renovare cămin 
cultural - comuna Bîrza” jud. Olt 
Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 

Zonă cu bogată moştenire culturală. 
În prezent, clădirea căminului 
cultural se află într-o stare avansată 
de degradare, necesitând reparaţii 
urgente. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2974. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 
2021000 lei pentru “alimentare cu 
apă - comuna Ghimpeţeni” jud. Olt 
 Autor : Senatorul  PSD Ion Toma si 
Grupul PSD Senat 

Necesitatea asigurării resursei de 
apă potabilă.  
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2975. Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune alocarea sumei de 
2021000 lei pentru “bază sportivă - 
comuna Ghimpeţeni” jud. Olt 
           Autor : Senatorul  PSD Ion 
Toma si Grupul PSD Senat 
 

Necesitatea asigurării unei locaţii 
speciale pentru desfăşurarea 
activităţiilor sportive.  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2976. Legea Bugetului de Stat pe 2011 
Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltarii regionale si 
turismului 

Construirea unui pod pe drumul 
Comunal  3 com. Andrieseni jud. Iasi 

– valoare – 1.075.000 lei 
 

Autor: 
Senator Florin Constantinescu 

 

datorita inundatiilor ce au avut loc 
pe raul Jijia in 2010 

lucrarile efectuate au fost distruse 
in totalitate, acest pod facand 
legatura intre judetele Iasi si 

Botosani. 
Sursa de finantare: Fondul de 

Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
2977. Legea Bugetului de Stat pe 2011 

 
Anexa 3/15 

 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

a Turismului 

Canalizare si epurarea apelor uzate la 
sate in judetul Valcea 

Valoare:50.000lei   
Autor: 

Senator PSD Laurenţiu-Florian Coca 
Deputat Vasile Bleotu 
Deputat Aurel Vladoiu 

 

Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 

Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2978. Anexa nr. 3/15/02 pag. 5 
Cap. 7001 
Titlu 71 

Susţinerea investiţiei  
Continuare construcţie sediu 
primărie comuna Soleşti, jud. Vaslui 

Necesitatea dezvoltării şi asigurării 
cetăţenilor a serviciilor şi 
funcţionalităţilor de care au nevoie şi 
care să corespundă standardelor 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
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Art. 01 
Alin. 01 

- Valoare: 1.000 mii lei 
 
Autori:  
senator PSD+PC SILISTRU DOINA 
 

europene.  
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2979. Anexa nr. 3/15/28 pag. 3 
Capitol/Grupa/Sursa 
 
5001710101 
Construcţii  
 

Reabilitare cămin cultural comuna 
Gârceni, jud. Vaslui – Valoare: 500 
mii lei 
Autori:  
senator PSD+PC SILISTRU DOINA 
 
Autori: senator PSD+PC SILISTRU 
DOINA 
 

Necesitatea promovării activităţilor 
culturale, a transmiterii şi conservării 
patrimoniului cultural al comunităţii 
rurale . 
 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2980. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turism 
Anexa 3/15/02, cap 5001, grupa 51, 
art 02, alin 03. Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
judeţului Constanţa pentru  
modernizarea drumurilor din 
municipiul Constanţa, cu suma de 
15.000 mii lei: 
  

1. Modernizare drum Zona 
Faleză Nord –Mamaia, 
municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa. – 5.000 mii lei; 

2. Modernizare drum Zona 
Palazu Mare, municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa 
– 5.000 mii lei. 

3. Modernizare drum Zona 
Tomis Nord, municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa 
- 5.000 mii lei. 

 

Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2981. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 7001/Grupa/titlu 51/Aricol 
02/aliniat 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
 
Construire sală de sport in cartierul 
Palazu Mare, judeţul Constanţa, cu 
1500 mii lei; 
   
 
 

Construcţia unei Săli de Sport pe 
terenul aferent şcolii este necesară 
deoarece, în prezent, şcolari 
acesteia nu beneficiază de serviciile 
unui asemenea complex sportiv. 
Proiectul are ca scop creşterea 
nivelului de educaţie, de socializare 
şi a stării de sănătate a tuturor 
cetăţenilor prin practicarea 
exerciţiilor fizice, dezvoltarea 
activităţilor sportive în mediul rural 
în corelaţie cu programele naţionale 
de dezvoltare rurală, dar şi creşterea 
numărului de copii şi tineri care 
participă la competiţii sportive ce 
se desfăşoară în spaţiul rural. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2982. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 3000 mii lei 
pentru  ,,Canalizare si staţie de 
epurare in comuna Apa,, judeţul Satu 
Mare. 
 
Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Locuitorii comunei nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2983. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Locuitorii comunei nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
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7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Turismului, cu suma de 9000 mii lei 
pentru  Proiect prin A:F:M. 
alimentare cu apă a localităţilor 
Btaci, Comlăuşa, Tămăşeni şi Sirlău, 
judeţul Satu Mare. 
 
Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2984. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 3000 mii lei 
pentru  alimentare cu apă, colectare 
şi epurarea apei uzate menajere şi 
străzi în   localitatea Cehal, judeţul 

Locuitorii comunei nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare 
Sursa de finanţare:  Fondul de 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Satu Mare. 
 
Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 

rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2985. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 3500 mii lei 
pentru  alimentare cu apă, colectare 
şi epurarea apei uzate menajere şi 
străzi în   localitatea Raşca, judeţul 
Satu Mare, aflat în faza SF + PT 
(măsura 3.2.2.) 
 
Autori: senator Marian Valer PSD,  

Locuitorii comunei nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
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             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2986. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 1500 mii lei 
pentru  ,,Canalizare si staţie de 
epurare in comuna Craidorolţ, 
localitatea Crişeni, judeţul Satu 
Mare. 
 
Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Locuitorii comunei nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2987. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 3000 mii lei 
pentru  Proiectul “Alimentare cu apă 
a localităţilor Pomi şi Boldeşti 
judeţul Satu Mare, stadiul SF 
 
Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Locuitorii comunei nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de canalizzare. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2988. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 1500 mii lei 
pentru  Proiectul “Alimentare cu apă 
a comunei Supur, sat Giorocuţa 
judeţul Satu Mare, stadiul SF 
 
Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Locuitorii comunei nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de canalizzare 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2989. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 1500 mii lei 
pentru  Proiectul “Alimentare cu apă 
a comunei Supuru de Sus, judeţul 
Satu Mare, stadiul PT 
 
Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Locuitorii comunei nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare  
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2990. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 1500 mii lei 
pentru  Proiectul “Alimentare cu apă 
a comunei Supuru de Jos, judeţul 
Satu Mare, stadiul SF 
 
Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Locuitorii comunei nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare  
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2991. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Se propune suplimentarea bugetului Locuitorii comunei nu au retea de Se propune respingerea întrucât: 
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Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 5000 mii lei 
pentru  Proiectul “Retea de 
canalizare şi staţie de epurare” în 
curs de realizare, în comuna Gherţa 
Mică, judeţul Satu Mare.  
 
Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
continue proiectul privind “Reţeaua 
de canalizare şi staţie de epurare”. 
Acest proiect a primit până acum 
2000 mii lei 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2992. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 3500 mii lei 
pentru  Proiectul “Alimentare cu apă 
a comunei Moftin, judeţul Satu 

Locuitorii comunei nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare  

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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Mare, stadiul SF+PT 
 
Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2993. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 24000 mii lei 
pentru  Proiectul “Retea de 
canalizare şi staţie de epurare”, în 
satele Moftiu Mic, Moftiu Mare, 
Domăneşti, judeţul Satu Mare, 
stadiul SF+PT 
 

Locuitorii comunelor nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
continue proiectul privind “Reţeaua 
de canalizare şi staţie de epurare”.  
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
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Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

 prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2994. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 11000 mii lei 
pentru  Proiectul “Retea de 
canalizare şi staţie de epurare”, în 
comuna Bârsău, judeţul Satu Mare. 
Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Locuitorii comunelor nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
continue proiectul privind “Reţeaua 
de canalizare şi staţie de epurare”.  
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2995. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 Capitolul 
7001/Grupa/titlu 51/Articolul 
02/Aliniatul 20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 9000 mii lei 
pentru  Proiectul “Retea de 
canalizare şi staţie de epurare”, în 
comuna Gherţa Mică, judeţul Satu 
Mare. 
 
Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Locuitorii comunelor nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
continue proiectul privind “Reţeaua 
de canalizare şi staţie de epurare”.  
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2996. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Cămin tip II comuna Gherţa Mică 
căminului cultural, judeţul Satu 
Mare, cu  8500 mii lei; 
 
Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2997. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Dotări la Centrul Cultural “Emil 
Matei din localitatea Apa”, în scopul 
promovării şi conservării 
patrimoniului cultural, judeţul Satu 
Mare, cu  3500 mii lei; 
 
Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

2998. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Proiect P+1 Cămin Cultural la etaj 
şi garaje PSI la parter, în scopul 
promovării patrimoniului cultural, 
comuna Căpmârzana, judeţul Satu 
Mare, cu  8500 mii lei; 
 
Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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2999. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Reabilitare Casă de Cultură stadiul 
SF din localitatea Craidorolţ”, 
judeţul Satu Mare în scopul 
promovării patrimoniului cultural, , 
cu  2500 mii lei; 
 
Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3000. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Proiect “Îmbunătăţirea calităţii 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
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51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

vieţii pentru populaţia rurală”, 
Centru de zi pentru persoane 
vârstnice din localitatea Pomi, 
judeţul Satu Mare, cu  2000 mii lei; 
 
Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3001. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Cămin cultural tip II în comuna 
Gherţa Mică, judeţul Satu Mare, 
depus documentaţie la MDLP,  cu  
2200 mii lei; 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
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Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

 hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3002. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Înfiinţare Centru After-school în 
comuna Bârsău, judeţul Satu Mare, 
cu  2800 mii lei; 
 
Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
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completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3003. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Construire grădiniţă în comuna 
Bârsău, judeţul Satu Mare, cu  1500 
mii lei; 
 
Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3004. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Construire Sală de sport în 
comuna Gherţa Mică, judeţul Satu 
Mare, cu  2000 mii lei; 
 
Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3005. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Construire grădiniţă în comuna 
Comlăuşa, judeţul Satu Mare, cu  
2000 mii lei; 
 
Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3006. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Construire Sală de sport în 
comuna Raşca, judeţul Satu Mare, cu  
3000 mii lei; 
 
Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
3007. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Proiect realizarea instalaţiei de 
încălzire centrală la Şcoala Generală 
în comuna Camârzana P+1, judeţul 
Satu Mare, cu  2000 mii lei; 
 
Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3008. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
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Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

1. Înfiinţare Centru After-school în 
Eriu Sâncrai, comuna Craidorolţ, 
judeţul Satu Mare, cu  2800 mii lei; 
 
Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3009. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Înfiinţare Centru Social pentru 
vârstnici în oraşul Negreşti Oaş, 
judeţul Satu Mare, cu  2500 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer PSD,  

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
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             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Guvernului 
 

exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3010. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Înfiinţare Centru de Afaceri în 
oraşul  Negreşti Oaş, judeţul Satu 
Mare, cu  2500 mii lei; 
 
Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
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nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3011. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Înfiinţare Centru Social pentru 
vârstnici în comuna Apa, judeţul 
Satu Mare, cu  2000 mii lei; 
 
Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3012. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Construire blocuri ANL în 
comuna Bârsău, judeţul Satu Mare, 
cu  8000 mii lei; 
Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3013. Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/27 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Capitol 6701/Titlu 51/Articol 
01/Aliniat 18 

Se propune suplimentarea recreere si 
religie, grupa 71, aliniatul 01, 
Constructii, cu suma de 3000 mii lei 
pentru  reabilitarea Bisericii 
Ortodoxe din comuna Raşca aflat în 
faza SF+PT (acoperiş, încălzire, 
centrală, faţadă exterior), judeţul 
Satu Mare.  
 
Autori: senator Mircea Geoană PSD,  
             deputat Ion Călin PSD 

Se solicita admiterea 
amendamentului in vederea 
finalizarii lăcaşului de cult: turnarea 
centurii superioare, construirea 
acoperişului, tencuieli interioare si 
exterioare, pictura, mobilier din 
lemn. Investiţia este inceputa şi 
acest lăcas sfânt reprezintă singurul  
loc de rugăciune a peste 400 de 
familii.  
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3014. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Construire Sală de sport în 
comuna Gherţa Mică, judeţul Satu 
Mare, cu  3000 mii lei; 
 
Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3015. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Reabilitarea Primăriei Valea 
Vinului, judeţul Satu Mare, cu  500 
mii lei; 
 
Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3016. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
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Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Turismului pentru: 
1. Reparaţii dispensar uman din 
comuna Valea Vinului, judeţul Satu 
Mare, cu  200 mii lei; 
 
Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3017. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Reabilitarea Scoala Generală cu 
cl.I-VIII, stadiu PT sat Giorocuţa, 
comuna Supur, judeţul Satu Mare, cu  

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1182 -

locuinţe şi săli de sport 1700 mii lei; 
 
Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3018. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Extindere şcoală şi amenajare corp 
A şi corp B, înlocuire şarpantă şi 
amenajare curte interiora, în curs de 
execuţie dar oprită din lipsa 
fondurilor, comuna Gherţa Mică, 
judeţul Satu Mare, cu  1000 mii lei; 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
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Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3019. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Grădiniţă cu program prelungit, în 
curs de realizare SF în comuna 
Gherţa Mică, judeţul Satu Mare, cu  
1500 mii lei; 
 
Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3020. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Mamsardare sediul Primăriei corp 
B din ora sul Negreşti Oaş, , judeţul 
Satu Mare, cu  500 mii lei; 
 
Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3021. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Proiect “Incubator afaceri” în ora 
sul Negreşti Oaş, judeţul Satu Mare, 
cu  2800 mii lei; 
 
Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Proiectul va fi depus spre finanţare  
Intrerreg România - Ungaria 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3022. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 3000 mii lei 
pentru  ,,Canalizare si staţie de 
epurare in comuna Gherceşti,, judeţul 
Dolj. 
 
Autori: senator Mircea Geoană PSD,  
             deputat Ion Călin PSD 
 

Locuitorii comunei nu au retea de 
canalizare. Pentru asigurarea unor 
condiţii sporite indispensabile unei 
comunităţi este necesar să se 
introducă sistemul de canalizare 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3023. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Modernizarea căminului cultural 
Popănzăleşti, sat Popănzăleşti, 
comuna Drăgoteşti, judeţul Dolj, cu  
1500 mii lei; 
 
Autori: senator Mircea Geoană PSD,  
             deputat Ion Călin PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3024. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Se propune suplimentarea bugetului Necesită urgent de suma de bani Se propune respingerea întrucât: 
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Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru:  
1.Modernizarea căminului cultural 
Mârşani, comuna Mârşani, judeţul 
Dolj, cu  800 mii lei; 
 
Autori: senator Mircea Geoană PSD,  
             deputat Ion Călin PSD 
 

pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
 

- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3025. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, pentru:  
1.Modernizarea căminului cultural 
Dioşti, comuna Dioşti, judeţul Dolj, 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

cu  750 mii lei; 
 
Autori: senator Mircea Geoană PSD,  
             deputat Ion Călin PSD 
 

Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3026. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, pentru:  
1.Modernizarea căminului cultural 
Celaru, comuna Celaru, judeţul  
Dolj, cu  700 mii lei; 
 
Autori: senator Mircea Geoană PSD,  
             deputat Ion Călin PSD 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
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 prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3027. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru  : 

1. Proiect aprobat pietruire 3 străzi 
comunale 7 km în comuna 
Cămârzana, judeţul Satu Mare cu 
2000 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1191 -

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3028. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru  : 

1. Modernizare drumuri comunale 7 
km în comuna Bârsău, judeţul Satu 
Mare cu 5000 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3029. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru  : 

1. Modernizare străzi comuna 
Călineşti Oaş, judeţul Satu Mare cu 
3700 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD  
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3030. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru  : 

1. Modernizare Drum Comunal DC 
71 Călineşti Oaş - Lechinţa, judeţul 
Satu Mare cu 3500 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD  

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3031. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru  : 

1. Modernizare centru în Călineşti 
Oaş, judeţul Satu Mare cu 2500 mii 
lei. 

Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD  
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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3032. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru  : 

1. Modernizare Drum Comunal DC 
80 Coca-Păşunea Mare, comuna 
Călineşti Oaş, judeţul Satu Mare cu 
3500 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD  
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3033. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru  : 

1. Modernizare Drum Comunal DC 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
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Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

37 Cehal-Orbău lungime de 3 km, 
stadiu SF, judeţul Satu Mare cu 3100 
mii lei. 

Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD  
 

 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3034. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru  : 

1. Proiect modernizare străzi de 
interes local în comuna Cămârzana, 
judeţul Satu Mare cu 4200 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
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PSD  
 

 hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3035. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru  : 

1. Proiect reparaţii străzi în comuna 
Cămârzana, judeţul Satu Mare cu 
200 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD  
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
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completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3036. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru  : 

1. Modernizare Drum Comunal DC 
82 sector DN19-Raşca, aflat în faza 
SF+PT, judeţul Satu Mare cu 2100 
mii lei. 

Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3037. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 

1. Modernizare Drum Comunal DC 
32, stadiul SF, comuna Craidorolţ 
judeţul Satu Mare cu 2000 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3038. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 

1. Modernizare Drum Comunal DC 
33, stadiul SF, comuna Craidorolţ 
judeţul Satu Mare cu 2000 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3039. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 

1. Modernizare Drum Comunal DC 
116, stadiul SF, comuna Craidorolţ 
judeţul Satu Mare cu 2000 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
3040. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 

1. Reabilitare şi modernizare 
drumuri, DC Bicău, Pomi-Bicău 3,6 
km, comuna Pomi, judeţul Satu Mare 
cu 2000 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3041. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
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Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

1. Reabilitare şi modernizare drumuri 
DC Aciua, Borleşti-Aciua, 2,1 km, 
comuna Pomi, judeţul Satu Mare cu 
600 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3042. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 

1. Modernizarea drumului Săuca-
Chişău-Chereuşa, judeţul Satu Mare 
cu 2000 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer PSD,  

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
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             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Guvernului 
 

exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3043. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 

1. Reabilitare şi modernizare drumuri 
comunale DC53-DN19 Dormăneşti 
3,38 km, stadiu SF+PT, judeţul Satu 
Mare cu 2800 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
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nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3044. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 

1. Reabilitare şi modernizare drum 
comunal şi străzi, 31,898km, stadiu 
SF+PT, judeţul Satu Mare cu 34000 
mii lei. 

Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD  
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3045. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 

1. Reabilitare şi modernizare drum 
comunal 11, Negreşti Oaş, judeţul 
Satu Mare cu 8000 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD  
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3046. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 

1. Reabilitare şi modernizare drum 
comunal DC 14, comuna Apa şi 
comuna Medieşu Aurit continuare 
către Satu Mare, judeţul Satu Mare 
cu 131000 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
  

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3047. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 

1. Şoseaua de ocolire a centrului 
oraşului Negreşti Oaş, judeţul Satu 
Mare cu 33000 mii lei. 

Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3048. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, pentru:  
1.Modernizarea căminului cultural 
Malu Mare, comuna Malu Mare, 
judeţul Dolj, cu  1000 mii lei;  
 
Autori: senator Mircea Geoană PSD,  
             deputat Ion Călin PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3049. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
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Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Turismului pentru:  
1.Modernizarea căminului cultural 
Preajba de Pădure, comuna Teslui, 
judeţul Dolj, cu  700 mii lei; 
 
Autori: senator Mircea Geoană PSD,  
             deputat Ion Călin PSD 
 

reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3050. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, pentru:  
1. Modernizarea căminului cultural 
Teslui, comuna Teslui, judeţul Dolj, 
cu  1000 mii lei; 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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locuinţe şi săli de sport  
Autori: senator Mircea Geoană PSD,  
             deputat Ion Călin PSD 
 

rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3051. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, pentru:  
1. Modernizarea căminului cultural 
Amărăştii de Sus comuna Amărăştii 
de Sus, judeţul Dolj, cu  300 mii lei; 
 
Autori: senator Mircea Geoană PSD,  
             deputat Ion Călin PSD 
 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
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privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3052. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, pentru:  
1. Modernizarea căminului cultural 
Zvorsca comuna Amărăştii de Sus, 
judeţul Dolj, cu  150 mii lei 
 
Autori: senator Mircea Geoană PSD,  
             deputat Ion Călin PSD 

Necesită urgent de suma de bani 
pentru lucrări de consolidări, 
reparaţii, dotări pentru buna 
desfaşurare a activităţilor in incita 
unităţili de cultură. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3053. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15 
Capitolul 7001/Grupa/titlu 
51/Articolul 02/Aliniatul 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, pentru:  
1. Construcţie cămin cultural comuna 
Robăneşti, judeţul Dolj, cu  1500 mii 
lei 
Autori: senator Mircea Geoană PSD,  
             deputat Ion Călin PSD 
 

Acesată localitate de 4000 locuitori 
nu dispune de cămin cultural pentru 
buna desfaşurare a activităţilor 
culturale sau alte activităţi. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3054. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 8008/paragraf 10/ 
Grupa/Titlu 56  programme de 
dezvoltare regională şi socială 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru  : 

1. Modernizarea  căilor pietonale, 
amenajarea unor parcări şi a unei 
verzi în oraşul Dăbuleni, judeţul 
Dolj, cu 3000 mii lei. 

Autori: senator Mircea Geoană PSD,  
             deputat Ion Călin PSD 
 

 
 
Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3055. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 7001/Grupa/titlu 51/Aricol 
02/aliniat 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1.Construire sală de sport in comuna 
Amăraştii de Jos, judeţul Dolj, cu 
1200 mii lei; 
   
Autori: senator Mircea Geoană PSD,  
             deputat Ion Călin PSD 
 
 

Construcţia unei Săli de Sport pe 
terenul aferent şcolii este necesară 
deoarece, în prezent, şcolari 
acesteia nu beneficiază de serviciile 
unui asemenea complex sportiv. 
Proiectul are ca scop creşterea 
nivelului de educaţie, de socializare 
şi a stării de sănătate a tuturor 
cetăţenilor prin practicarea 
exerciţiilor fizice, dezvoltarea 
activităţilor sportive în mediul rural 
în corelaţie cu programele naţionale 
de dezvoltare rurală, dar şi creşterea 
numărului de copii şi tineri care 
participă la competiţii sportive ce 
se desfăşoară în spaţiul rural. 
Sursa de finanţare: :  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3056. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 7001/Grupa/titlu 51/Aricol 
02/aliniat 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1.Construire sală de sport in comuna 
Malu Mare, judeţul Dolj, cu  1200 
mii lei; 
   
Autori: senator Mircea Geoană PSD,  
             deputat Ion Călin PSD 
 
 

Construcţia unei Săli de Sport pe 
terenul aferent şcolii este necesară 
deoarece, în prezent, şcolari 
acesteia nu beneficiază de serviciile 
unui asemenea complex sportiv. 
Proiectul are ca scop creşterea 
nivelului de educaţie, de socializare 
şi a stării de sănătate a tuturor 
cetăţenilor prin practicarea 
exerciţiilor fizice, dezvoltarea 
activităţilor sportive în mediul rural 
în corelaţie cu programele naţionale 
de dezvoltare rurală, dar şi creşterea 
numărului de copii şi tineri care 
participă la competiţii sportive ce 
se desfăşoară în spaţiul rural. 
 
Sursa de finanţare: :  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3057. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Se propune suplimentarea bugetului Construcţia unei Săli de Sport pe Se propune respingerea întrucât: 
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Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 7001/Grupa/titlu 51/Aricol 
02/aliniat 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1.Construire sală de sport comuna 
Cârcea, judeţul Dolj, cu  1200 mii 
lei; 
   
Autori: senator Mircea Geoană PSD,  
             deputat Ion Călin PSD 
 
 

terenul aferent şcolii este necesară 
deoarece, în prezent, şcolari 
acesteia nu beneficiază de serviciile 
unui asemenea complex sportiv. 
Proiectul are ca scop creşterea 
nivelului de educaţie, de socializare 
şi a stării de sănătate a tuturor 
cetăţenilor prin practicarea 
exerciţiilor fizice, dezvoltarea 
activităţilor sportive în mediul rural 
în corelaţie cu programele naţionale 
de dezvoltare rurală, dar şi creşterea 
numărului de copii şi tineri care 
participă la competiţii sportive ce 
se desfăşoară în spaţiul rural. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3058. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 7001/Grupa/titlu 51/Aricol 
02/aliniat 04 Programul pentru 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului pentru: 
1. Construire sală de sport comuna 
Mârşani, judeţul Dolj, cu 1200 mii 

Construcţia unei Săli de Sport pe 
terenul aferent şcolii este necesară 
deoarece, în prezent, şcolari 
acesteia nu beneficiază de serviciile 
unui asemenea complex sportiv. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 

lei. 
   
 
Autori: senator Mircea Geoană PSD,  
             deputat Ion Călin PSD 
 
 

Proiectul are ca scop creşterea 
nivelului de educaţie, de socializare 
şi a stării de sănătate a tuturor 
cetăţenilor prin practicarea 
exerciţiilor fizice, dezvoltarea 
activităţilor sportive în mediul rural 
în corelaţie cu programele naţionale 
de dezvoltare rurală, dar şi creşterea 
numărului de copii şi tineri care 
participă la competiţii sportive ce 
se desfăşoară în spaţiul rural. 
Sursa de finanţare: :  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3059. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  Capitol 
7001/Grupa/titlu 
51/Articol02/Aliniat 03 
Subprogramul pentru pietruirea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local clasate 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 700 lei 
pentru asfaltare DC 91, Drăgotesti-
Buzduc, com.Drăgotesti, judeţul 
Dolj. 
   
Autori: senator Mircea Geoană PSD,  
             deputat Ion Călin PSD 

Investitia este inceputa in baza 
HG.577/1977 si trebuie finalizata, 
astfel risca  sa se degradeza tot ce s-
a lucrat pana la aceasta data. 
Drumul face legatura dintre satul 
Buzduc si DJ 641 si atunci cand 
ploua cei 600 de  locuitori  raman 
izolati. 
Sursa de finanţare: :  Fondul de 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
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 rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3060. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 7001/Grupa/titlu 51/Aricol 
02/aliniat 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 4000 mii lei 
pentru construire bazin de inot, oraş 
Dăbuleni, judeţul Dolj.   
 
Autori: senator Mircea Geoană PSD,  
             deputat Ion Călin PSD 
 

Proiectul are ca scop creşterea  
stării de sănătate a tuturor 
cetăţenilor prin practicarea inotului 
si altor sporturi acvatice, 
dezvoltarea activităţilor sportive în 
mediul rural în corelaţie cu 
programele naţionale de dezvoltare 
rurală, dar şi creşterea numărului de 
copii şi tineri care participă la 
competiţii sportive ce se desfăşoară 
în spaţiul rural. 
Sursa de finanţare: :  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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Guvernului 
 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3061. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 7001/Grupa/titlu 51/Aricol 
02/aliniat 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cu suma de 450 mii lei 
pentru obiectivul ,, Amenajare bază 
sportivă,, oraş Dăbuleni, judeţul 
Dolj.   
 
Autori: senator Mircea Geoană PSD,  
             deputat Ion Călin PSD 
 

 
Inexistenta unei baze sportive 
pentru organizarea unor competitii 
locale si alte activitati sportive. 
Sursa de finanţare: :  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3062. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 7001/Grupa/titlu 51/Aricol 
02/aliniat 20 Subrogramul priviind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, pentru: 
1.Alimentare cu apa comuna 
Amărăştii de Sus, judeţul Dolj cu  
1700 mii lei; 
 
Autori: senator Mircea Geoană PSD,  
             deputat Ion Călin PSD 
 

 
Obiectivul a fost finantat prin OG 
7/2006, si suspendat din lipsa de 
finantare. In acestă localitate apa 
contine nitrati, peste limita 
normala. Metodele actuale de 
procurarea a apei, mai ales îm 
mediul rural –direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund 
necesităţilor şi cerinţelor actuale. 
Sursa de finanţare: :  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1222 -

publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3063. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 7001/Grupa/titlu 51/Aricol 
02/aliniat 20 Subrogramul priviind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, pentru : 
1. Alimentare cu apa comuna 
Mârşani, judeţul Dolj, cu  2000 mii 
lei; 
 
Autori: senator Mircea Geoană PSD,  
             deputat Ion Călin PSD 
 

Obiectivul a fost finantat prin OG 
7/2006, si suspendat din lipsa de 
finantare. In acestă localitate apa 
contine nitrati, peste limita 
normala. Metodele actuale de 
procurarea a apei, mai ales îm 
mediul rural –direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund 
necesităţilor şi cerinţelor actuale. 
Sursa de finanţare: :  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3064. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 7001/Grupa/titlu 51/Aricol 
02/aliniat 20 Subrogramul priviind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, pentru: 
1.Alimentare cu apa sat Puţuri, 
comuna Castranova, judeţul Dolj, cu  
1500 mii lei. 
 
Autori: senator Mircea Geoană PSD,  
             deputat Ion Călin PSD 
 

Obiectivul a fost finantat prin OG 
7/2006, si suspendat din lipsa de 
finantare. In acestă localitate apa 
contine nitrati, peste limita 
normala. Metodele actuale de 
procurarea a apei, mai ales îm 
mediul rural –direct de la fântâni şi 
puţuri- nu mai corespund 
necesităţilor şi cerinţelor actuale. 
Sursa de finanţare: :  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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3065. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 7001/Grupa/titlu 51/Aricol 
02/aliniat 20 Subrogramul priviind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului,  pentru: 
1 Alimentare cu apa sat Buzduc, 
comuna Drăgoteşti, judeţul Dolj, cu  
700 mii lei. 
 
Autori: senator Mircea Geoană PSD,  
             deputat Ion Călin PSD 

 
In acestă localitate apa contine 
nitrati, peste limita normala. 
Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural –
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale. 
Sursa de finanţare: :  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3066. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 7001/Grupa/titlu 51/Aricol 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, pentru : 
1. Canalizare si staţie de epurare in 

Obiectivul a fost finantat prin OG 
7/2006, si suspendat din lipsa de 
finantare. Realizarea obiectivelului 
este necesara pentru asigurarea 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
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02/aliniat 20 Subrogramul priviind 
alimentarea cu apă a satelor 

comuna Malu Mare, judeţul Dolj cu  
3000 mii lei; 
 
Autori: senator Mircea Geoană PSD,  
             deputat Ion Călin PSD 
 

localnicilor a unor conditii de viata 
mai bune. 
Sursa de finanţare: :  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
 

va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3067. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 7001/Grupa/titlu 51/Aricol 
02/aliniat 20 Subrogramul priviind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, pentru: 
1.Canalizare si staţie de epurare in 
comuna Ghindeni, judeţul Dolj, cu – 
3000 mii lei. 
 
Autori: senator Mircea Geoană PSD,  

 
Obiectivul a fost finantat prin OG 
7/2006, si suspendat din lipsa de 
finantare. Realizarea obiectivelului 
este necesara pentru asigurarea 
localnicilor a unor conditii de viata 
mai bune. 
Sursa de finanţare: :  Fondul de 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
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             deputat Ion Călin PSD 
 

rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3068. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Anexa nr.3/15  
Capitol 7001/Grupa/titlu 51/Aricol 
02/aliniat 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului cu suma de 2700 mii lei 
pentru ,,Construire poduri pe pârâul 
Teslui, comuna Drăgoteşti, judeţul 
Dolj, pentru a facilita accseul la DJ 
641. 
Autori: senator Mircea Geoană PSD,  
             deputat Ion Călin PSD 
 

Obiectivul a fost finantat prin OG 
7/2006, si suspendat din lipsa de 
finantare. Realizarea obiectivelului 
este necesara pentru asigurarea 
localnicilor a unor conditii de viata 
mai bune. 
Sursa de finanţare: :  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
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completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3069. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51, Titul VI, art. 02 alin.03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
5000 mii lei pentru finantarea 
obiectivului pietruire si asfaltare 
strazi in interiorul localitatii 
Manastirea, jud. Calarasi. 
 
Autor:  
Deputat PNL Dan Motreanu,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3070. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51, Titul VI, art. 02 alin.03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
100 mii lei pentru finantarea 
obiectivului modernizare strazi, 
comuna Ulmu, jud. Calarasi. 
 
Autor:  
Deputat PNL Dan Motreanu,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3071. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  

Din suma prevazuta se aloca suma de 
6148 mii lei pentru finantarea 
obiectivului modernizare drum 

Continuare obiectiv de investitii. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
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51, Titul VI, art. 02 alin.03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

comunal Sarulesti, jud. Calarasi. 
 
Autor:  
Deputat PNL Dan Motreanu,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3072. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51, Titul VI, art. 02 alin.20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
2301,985 mii lei pentru finantarea 
obiectivului extinderea retelei de 
alimentare cu apa in satul Sandrulita, 
comuna Sarulesti, jud. Calarasi. 
 
Autor:  
Deputat PNL Dan Motreanu,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3073. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51, Titul VI, art. 02 alin.20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
30 mii lei pentru finantarea 
obiectivului extinderea retelei de 
alimentare cu apa in satele Ulmu, 
Chirnogi, Faurei din comuna Ulmu, 
jud. Calarasi. 
 
Autor:  
Deputat PNL Dan Motreanu,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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3074. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51, Titul VI, art. 02 alin.20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
447 mii lei pentru finantarea 
obiectivului extindere si reabilitare 
retea de distributie apa in sat Nicolae 
Balcescu, comuna Al. Odobescu, 
jud. Calarasi. 
 
Autor:  
Deputat PNL Dan Motreanu,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3075. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51, Titul VI, art. 02 alin.05 
Finantarea elaborarii si/sau 
actualizarii planurilor urbanistice 
generale si a regulamentelor locale 
de urbanism 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
35 mii lei pentru finantarea „Plan 
Urbanistic Zonal +RLU”, comuna 
Ulmu, jud. Calarasi. 
 
Autor:  
Deputat PNL Dan Motreanu,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3076. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 18- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective in continuare) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1600 mii lei pentru sistem de 
canalizare si statie de epurare si 
tratare a apelor uzate in comuna 
Ulmu, jud. Calarasi. 
 
Autor:  
Deputat PNL Dan Motreanu,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3077. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
5185,985 mii lei pentru sistem de 
canalizare si statie de epurare in 
satele Sarulesti si Sandulita din 
comuna Sarulesti, jud. Calarasi. 
 
Autor:  
Deputat PNL Dan Motreanu,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3078. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 795 Programul 
asezaminte culturale (investitii noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
30 mii lei pentru consolidare, 
renovare Camin cultural sat Faurei, 
comuna Ulmu, jud. Calarasi. 
 
Autor:  
Deputat PNL Dan Motreanu,  

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1234 -

Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3079. Anexa nr.3/15/02 Ministerul 
Mediului si Padurilor 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.14 Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1000 mii lei pentru reabilitarea si 
extinderea sistemului de alimentare 
cu apa potabila si introducerea 
sistemului de canalizare in comuna 
Ileana, jud. Calarasi. 
 
Autor:  
Deputat PNL Dan Motreanu,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3080. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
250 mii lei pentru finantarea 
obiectivului trotuar in comuna 
Romanesti, jud. Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3081. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
300 mii lei pentru impietruire 
drumuri satesti in comuna 
Romanesti, jud. Botosani 

Obiectiv nou de investitii cu impact 
social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
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Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3082. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
350 mii lei pentru modernizare drum 
satesc Biserica Maghera, sat 
Maghera, comuna Varfu Campului, 
jud. Botosani 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3083. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
1000 mii lei pentru reabilitare prin 
impietruire drumuri satesti sat 
Lupăria, comuna Prajeni, jud. 
Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3084. Anexa 3/15/02 Ministerul Din suma prevazuta se aloca suma de Obiectiv nou de investitii cu impact Se propune respingerea întrucât: 
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Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

4146 mii lei pentru modernizare 
strazi zona I, oras Darabani, jud. 
Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3085. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
11445 mii lei pentru modernizare 
strazi zona II, oras Darabani, jud. 
Botosani 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv nou de investitii cu impact 
social  
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3086. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
5355 mii lei pentru modernizare 
strazi zona III, oras Darabani, jud. 
Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv nou de investitii cu impact 
social 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3087. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
10330 mii lei pentru modernizare 
drumuri comunale prin asfaltare in 
localitatile Padureni, Sendriceni, 
Horlaceni (8.942 km.), jud. Botosani 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3088. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
2000 mii lei pentru modernizare 
infrastrucura de baza in comuna 
Stiubieni, jud. Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
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 priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3089. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
4801 mii lei pentru modernizare 
drum comunal 17 Ungureni-
Dangeni,jud. Botosani 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3090. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
1485 mii lei pentru impietruire 51 
km. drumuri locale si satesti in 
comuna Ungureni, jud. Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3091. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
5020 mii lei pentru modernizare 
drum comunal DC18B (DN29-
DJ296B) Plopenii Mici-Mihai 
Viteazu,comuna Ungureni, jud. 

Obiectiv nou de investitii cu impact 
social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
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privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

în acest spaţiu. 
 

aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3092. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
4300 mii lei pentru modernizare 
drumuri de exploatatie DE 116+126, 
DE 286+332, DE 955 in comuna 
Cotusca, jud. Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1244 -

publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3093. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
500 mii lei pentru impietruire 
drumuri locale comuna Santa Mare, 
jud. Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Continuare investitii din 2010. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3094. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
4627 mii lei pentru reabilitare prin 

Obiectiv nou de investitie cu 
impact social. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
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51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

impietruire drumuri satesti in 
comuna Calarasi, jud. Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3095. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
4896 mii lei pentru modernizare 
drumuri de acces pentru exploatatii 
agricole si preluarea traficului agricol 
de pe DN24C şi,DJ28H comuna 
Calarasi, jud. Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv nou de investitie cu 
impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3096. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
500 mii lei pentru modernizare 
drumuri de acces spre satele Floresti 
si Garbesti, comuna Todireni, jud. 
Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investitie cu 
impact social. Satele componente 
ale comunei Todireni nu au asigurat 
accesul la drumul judetean. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
3097. Anexa 3/15/02 Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
15000 mii lei pentru modernizarea 
drumurilor comunale  DC26, 
DC26A, 26B in comuna Durnesti, 
jud. Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv nou de investitie cu 
impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3098. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
5000 mii lei pentru impietruirea 
drumurilor satesti in comuna 
Durnesti pe o lungime de 70 km, jud. 
Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investitie cu 
impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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 obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3099. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
3623 mii lei pentru modernizare 
drumuri locale in comuna Mihai 
Eminescu, jud. Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3100. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
1100 mii lei pentru modernizare 
drum comunal prin betonare in 
comuna Mihaileni, jud. Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3101. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
250 mii lei pentru Impietruire 
drumuri locale, comuna Copalau, 
jud. Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
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modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3102. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
1000 mii lei pentru impietruire 
drumuri comunale si satesti comuna 
Manoleasa, jud. Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3103. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
11200 mii lei pentru modernizare 
drumuri sat Cotu, Sat Cerbu, sat 
Coplau, comuna Copalau, jud. 
Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3104. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
1002 mii lei pentru impietruire 
drumuri neasfaltate pe raza orasului 

Continuare obiectiv de investitii. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
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unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Saveni, jud. Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3105. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
1200 mii lei pentru impietruire drum 
comunal sat Tudor Vladimirescu si 
sat Avrameni, comuna Avrameni, 
jud. Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv nou de investitie cu 
impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3106. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
10500 mii lei pentru modernizare 
DC66B Roma-Dimacheni, jud. 
Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1254 -

3107. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin. 03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
1300 mii lei pentru impietruire 
drumuri de pe raza comunei Varfu 
Campului, jud. Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv nou de investitie cu 
impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3108. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.04 Programul pentru 
constructiile de locuinte si Sali de 
sport 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
1500 mii lei pentru reabilitare bloc in 
vederea alocarii de locuinte tinerilor 
casatoriti in comuna Mihaileni, jud. 
Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv nou de investitie cu 
impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3109. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.04 Programul pentru 
constructiile de locuinte si Sali de 
sport 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
901 mii lei pentru construire baza 
sportiva in localitatea 
Ipotesti,com.Mihai Eminescu  
jud.Botosani 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv nou de investitie cu 
impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3110. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.04 Programul pentru 
constructiile de locuinte si Sali de 
sport 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
740 mii lei pentru construire sala de 
sport in comuna Mihai Eminescu, 
jud.Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv nou de investitie cu 
impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3111. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.05 Finantarea 
elaborarrii si/sau actualizarii 
planurilor urbanistice generale si a 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
60 mii lei pentru reactualizarea Plan 
Urbanistic General si RLU al 
Comunei Todireni, jud. Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 

Continuarea obiectivului de 
investitii: din 120000 total proiect 
s-au efectuat plati in valoare de 
60000. Inceput in anul 2010, 
proiectul constituie o prioritate 
pentru comuna Todireni, avand in 
vedere necesitatea finalizarii in anul 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
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regulamentelor locale de urbanism Camera Deputaţilor şi Senat 2011.  
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3112. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.05 Finantarea 
elaborarrii si/sau actualizarii 
planurilor urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de urbanism 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
250 mii lei pentru reactualizarea Plan 
Urbanistic General al Comunei Santa 
Mare, jud. Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3113. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.05 Finantarea 
elaborarrii si/sau actualizarii 
planurilor urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de urbanism 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
45 mii lei pentru finantarea Planului 
Urbanistic General al Comunei 
Varfu Campului, jud. Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3114. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
100 mii lei pentru reactualizare Plan 
Urbanistic General al Comunei 
Stiubieni, jud. Botosani 

Continuare obiectiv de investitii 
incepute in anul 2009 si stagnata 
din lipsa fondurilor.  PUG-ul la 
momentul actual fiind expirat UAT 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
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Art.02, alin.05 Finantarea 
elaborarrii si/sau actualizarii 
planurilor urbanistice generale si a 
regulamentelor locale de urbanism 

Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

fiind in imposibilitatea de a amai 
emite autorizatii de constructie. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3115. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a satelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
200 mii lei pentru canalizare sat 
Manoleasa, comuna Manoleasa, jud. 
Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3116. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a satelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
18000 mii lei pentru extindere retea 
alimentare cu apa satele Babiceni, 
Brosteni, Cucuteni, Durnesti din 
comuna Durnesti, jud. Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3117. Anexa 3/15/02 Ministerul Din suma prevazuta se aloca suma de Obiectiv nou.  Se propune respingerea întrucât: 
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Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a satelor 

250 mii lei pentru extindere retea 
alimentare cu apa sat Bogdanesti, 
comuna Santa Mare, jud. Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3118. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a satelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
500 mii lei pentru finantarea 
obiectivului alimentare cu apa sat 
Manoleasa, comuna Manoleasa, jud. 
Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3119. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a satelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
600 mii lei pentru alimentare cu apa 
a Comunei Varfu Campului, jud. 
Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3120. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a satelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
4000 mii lei pentru alimentare cu apa 
catun Pascari, comuna Sendriceni, 
jud. Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3121. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a satelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
640 mii lei pentru alimentare cu apa  
a localitatilor Catamarasti Deal, 
Ipotesti, Cucorani, Catamarasti Vale, 
comuna Mihai Eminescu, jud. 
Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
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Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3122. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a satelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
3583 mii lei pentru extindere 
alimentare cu apa localitatile 
Stancesti si Manolesti 
Vale,com.Mihai Eminescu , jud. 
Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3123. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.21 Obiective de 
investitii in turism 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
56.21 mii lei pentru promovarea 
activitatilor de marketing si a 
produselor turistice specifice zonei 
turistice Varfu Campului, jud. 
Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3124. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 18- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
11055 mii lei pentru modernizare 
drumuri comunale si satesti, comuna 
Copalau si canalizare menajera si 
statie epurare in sat Cerbu, comuna 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
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alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective in continuare) 

Copalau, jud. Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3125. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 18- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective in continuare) 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
500 mii lei pentru modernizare 
drumuri locale, retele de canalizare si 
constructie centru de zi pentru copii 
din comunele Albesti si Todireni, 
jud. Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3126. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 18- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective in continuare) 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
640 mii lei pentru finantarea 
obiectivului alimentare cu apa a 
localitatilor Catamarasti Deal, 
Ipotesti, Cucorani, Catamarasti Vale, 
Comuna Mihai Eminescu, jud. 
Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3127. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
2700 mii lei pentru finantarea 

Obiectiv nou. 
Sumele sunt necesare pentru 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
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Turismului  
Cod obiectiv 19- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

obiectivului canalizare menajera si 
statie de epurare localitatile Stancesti 
si Manolesti Vale,com.Mihai 
Eminescu, jud. Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3128. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
200 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Proiect integrat 
extindere si modernizare sistem de 
alimentare, canalizare  si epurare 
comuna Prajeni, Modernizarea 
drumului DC43, Centru de asistenta 
copii dupa programul scolar, 
Infiintare punct muzeistic comuna 
Prajeni, jud. Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3129. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
11028 mii lei pentru finantarea 
obiectivului „Proiect integrat 
Modernizare DC8 Crasnaleuca , 
Sistem centralizat de canalizare 
menajera si statie de epurare, 
Modernizare cladire pentru 
amenajare camin de batrani, 
Reabilitare conducta distributie 
alimentare cu apa Cotusca, 
Achizitionare de utilaje pentru 
gospodarie comunală, Dotare camin 
cultural Cotusca, jud. Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
3130. Anexa nr. 3/15/29 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 23-Programul 
asezaminte culturale (investitii in 
continuare) 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
1282 mii lei pentru reabilitare si 
modernizare camin cultural in 
localitatea  Padureni, comuna 
Sendriceni, jud. Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3131. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 23-Programul 
asezaminte culturale (investitii in 
continuare) 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
3500 mii lei pentru camin cultural in 
comuna Sendriceni, jud. Botosani 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3132. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 23-Programul 
asezaminte culturale (investitii in 
continuare) 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
1000 mii lei pentru reabilitare camin 
cultural in localitatea Stiubieni, jud. 
Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3133. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 795-Programul 
asezaminte culturale (investitii noi) 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
4945 mii lei pentru reabilitare si 
modernizare centru cultural comuna 
Broscauti, jud. Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3134. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 795-Programul 
asezaminte culturale (investitii noi) 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
1888 mii lei pentru reabilitare si 
modernizare Casa de cultura 
Darabani, jud. Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1273 -

Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3135. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 795-Programul 
asezaminte culturale (investitii noi) 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
2624 mii lei pentru reabilitare 
camine culturale in comuna 
Ungureni, jud. Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3136. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 795-Programul 
asezaminte culturale (investitii noi) 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
400 mii lei pentru reabilitare camin 
cultural in sat Ringhilesti, comuna 
Santa Mare, jud. Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3137. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  

Din suma prevazuta se aloca suma de 
2000 mii lei pentru construire camine 
culturale in satele: Durnesti, 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
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Cod obiectiv 795-Programul 
asezaminte culturale (investitii noi) 

Cucuteni, si Guranda din comuna 
Durnesti, jud. Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 

republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3138. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 795-Programul 
asezaminte culturale (investitii noi) 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
250 mii lei pentru achizitie clădire 
cămin cultural în comuna Avrămeni, 
jud. Botoşani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3139. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51, Titul VI, art. 02 alin.03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
950 mii lei pentru reabilitare pod 
peste raul Viseu,in cartierul Arsita , 
Viseu de Sus, jud. Maramures. 
 
Autori: Deputat PNL Pavel Horj 
Deputat PNL Vasile Berci , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv calamitat de inundatii, 
singara cale de acces pentru 
cartierul Arsita, obiectiv cu impact 
social 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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3140. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51, Titul VI, art. 02 alin.03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
6326 mii lei pentru modernizare 
drum acces cartierul Valea 
Vinului+5km, Viseu de Sus,  jud. 
Maramures. 
 
Autori: Deputat PNL Pavel Horj 
Deputat PNL Vasile Berci , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv calamitat, drumul 
reprezinta singara cale de acces 
pentru un cartier, obiectiv cu 
impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3141. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă 500 mii 
lei pentru Modernizare reţea stradală  
comuna Bogdan Vodă, Jud 
Maramureş 
 
Autori:  
Deputat PNL Pavel Horj  
Deputat PNL Vasile Berci, Grupurile 
parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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 repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3142. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă 700 mii 
lei pentru execuţie lucrări pentru 
obiectivul de 
investiţii alimentare cu apă pota-bilă 
Bogdan Vodă, Jud Maramureş 
 
Autori:  
Deputat PNL Pavel Horj  
Deputat PNL Vasile Berci, Grupurile 
parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3143. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51, Titul VI, art. 02 alin.21 
Obiective de investitii in turism 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
29019 mii lei pentru partie olimpica 
si telegondola Borsa, jud. 
Maramures. 
 
Autori: Deputat PNL Pavel Horj si 
Vasile Berci , Grupurile 
parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Continuarea investitiei. Orasul 
Borsa a fost un oras minier, singara 
sansa pentru redresarea economica 
a acestuia o reprezinta dezvoltarea 
turismului in zona. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3144. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzateB 

Din suma prevăzută se alocă 3500 
mii lei pentru Canalizare şi staţie de 
epurare  comuna Bogdan Vodă, Jud 
Maramureş 
 
Autori:  
Deputat PNL Pavel Horj  

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
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Deputat PNL Vasile Berci, Grupurile 
parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3145. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzateB 

Din suma prevăzută se alocă 4000 
mii lei pentru canalizare şi staţie de 
epurare  comuna Botiza, Jud 
Maramureş 
 
Autori:  
Deputat PNL Pavel Horj  
Deputat PNL Vasile Berci, Grupurile 
parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu, mai ales in 
conditiile in care Comuna Botiza 
este o zonă agroturistică. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3146. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzateB  

Din suma prevăzută se alocă  
13126,876 mii lei pentru canalizare 
şi staţie de epurare  comuna Şieu, 
Jud Maramureş 
 
Autori:  
Deputat PNL Pavel Horj  
Deputat PNL Vasile Berci, Grupurile 
parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. Lucrările de 
aducţiune de apă s-au încheiat în 
2009. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3147. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 

Din suma prevăzută se alocă  
30767,186 mii lei pentru canalizare 
şi staţie de epurare  în localitatea 
Călineşti, Jud Maramureş 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
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alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzateB 

 
Autori:  
Deputat PNL Pavel Horj  
Deputat PNL Vasile Berci, Grupurile 
parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

aducţiune de apă s-au încheiat în 
2010. 

cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3148. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzateB 

Din suma prevăzută se alocă  
90312,178 mii lei pentru canalizare 
şi staţie de epurare  în localitatea 
Ruscova, Jud Maramureş 
 
Autori:  
Deputat PNL Pavel Horj  
Deputat PNL Vasile Berci, Grupurile 
parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. Lucrările de 
aducţiune de apă s-au încheiat în 
2010. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3149. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzateB 

Din suma prevăzută se alocă 
3716,842  mii lei pentru canalizare şi 
staţie de epurare  în localitatea Rona 
de Jos, Jud Maramureş 
 
Autori:  
Deputat PNL Pavel Horj  
Deputat PNL Vasile Berci, Grupurile 
parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. Lucrările de 
aducţiune de apă s-au încheiat în 
2010. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3150. Anexa 3/15/29 – Ministerul Din suma prevăzută se alocă  suma Sumele sunt necesare pentru Se propune respingerea întrucât: 
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Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzateB 

de 300.000 mii pentru finanţarea 
obiectivului “Finalizare sosea de 
centura oras Alesd”, Oras Alesd, 
judeţ Bihor.  
 
Autor:  
Deputat PNL Lucia Ana VARGA 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 
 

modernizarea drumului judetean, 
fapt care contribuie in mod decisiv 
la dezvoltarea economica a zonei si 
implicit la imbunatatirea vietii 
locuitorilor 

- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3151. Anexa 3/15/ 29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 19 
Sistem integrat  de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare precum si a statiilor de 
tratare  a apei potabile  si a apei 
uzate - B 
 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
850 mii lei penrru extindere reţea 
canalizare, Comuna Brăeşti, jud. Iaşi 
 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Investiţia este necesară pentru a se 
asigura continuarea dezvoltării 
infrastructrii locale din comuna 
Afumaţi în vederea dezvoltării sale 
din punct de vedere urbanistic. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3152. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 19 
Sistem integrat  de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare precum si a statiilor de 
tratare  a apei potabile  si a apei 
uzate - B 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
500  mii lei pentru alimentare cu apă 
sat Albeşti si înfiintare reţea 
canalizare, Comuna Brăeşti, jud. Iaşi.  
 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales in mediu rural 
 nu mai corespund necesitatilor si 
cerintelor actuale, pentru  
modernizarea satului romanesc, 
pentru un trai decent sunt  necesare 
astfel de investitii. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3153. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 19 
Sistem integrat  de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare precum si a statiilor de 
tratare  a apei potabile  si a apei 
uzate 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
751,62 mii lei pentru înfiinţare 
sistem de alimentare cu apă in 
localitatile Cositeni si extindere 
retele distributie apa potabila in 
localitatea Holm  si cartier Budai,  
Oras Podu Iloaiei. 
 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Necesitatea creării reţelei de apă 
pentru imbunătăţirea 
condiţiilor de locuire in mediul 
rural 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3154. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 17 
Program construcţiile de locuinţe şi  
săli de sport. 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
466 mii lei pentru construcţie sală de 
sport in comuna Erbiceni, jud. Iaşi. 
 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investitie aflat in 
faza intocmirii studiului de 
fezabilitate. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
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priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3155. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 18 
Sistem integrat  de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare precum si a statiilor de 
tratare  a apei potabile  si a apei 
uzate - A 
 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2.086 mii lei pentru alimentare cu 
apa in sistem centralizat a satelor 
componente ale Comunei Lungani, 
jud. Iaşi. 
 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investitie 
inceput in anul 2007 cu puternic 
impact social. Se doreşte crearea 
unor condiţii moderne de locuit. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3156. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 19 
Sistem integrat  de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare precum si a statiilor de 
tratare  a apei potabile  si a apei 
uzate - B 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
7.680  mii lei pentru canalizare şi 
staţie de epurare în Comuna 
Mirceşti. Jud. Iaşi. 
 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investiţie cu 
impact asupra mediului. Acest 
proiect este necesar, asfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3157. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 23 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
853  mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Cămin Cultural, 
Comuna Mirceşti, jud. Iaşi. 
 

Continuare obiectiv de investitie cu 
impact social. Necesitatea 
existenţei unui spaţiu adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
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Programul aşezăminte culturale. Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 

natură, la nivelul localităţii. aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3158. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 23 
Programul aşezăminte culturale. 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1.150 mii lei pentru reabilitare 
Cămin cultural, sat Răchiteni, 
Comuna Răchiteni, jud. Iaşi. 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3159. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 19 
Sistem integrat  de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă şi 
canalizare precum si a statiilor de 
tratare  a apei potabile  şi a apei 
uzate - B 
 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
9.825  mii lei pentru Proiect integrat 
apă- canal şi staţie de epurare, 
Comuna Popeşti, jud. Iaşi. 
 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de apă şi 
canalizare în comună, iar pentru 
creşterea calităţii apei potabile este 
necesară investiţia intr-o statie de 
epurare. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3160. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
500 mii lei pentru înfiinţare reţea de 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
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Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 

canalizare cu staţie de epurare în 
Comuna Răchiteni, jud. Iaşi. 
 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de apă şi 
canalizare în comună. 

alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3161. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1453  mii lei pentru extindere reţea 
de apă si canalizare in sat Miclăuşeni 
şi infiintare reţea canalizare şi statie 
de epurare a apelor in sat Butea, 
Comuna Butea, jud. Iaşi. 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare si a statiei de epurare. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3162. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Titlul VI  Transferuri între unităţi 
ale administraţie publice 
Grupa 51 
Art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500  mii lei pentru pietruire DC 37 
Hărpăşeşti – Pădureni, Comuna 
Popeşti, jud. Iaşi. 
  
 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor din cele 
două localităţi prin pietruirea 
drumurilor comunale. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
3163. Anexa 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Titlul VI  Transferuri între unităţi 
ale administraţie publice 
Grupa 51 
Art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4 300 mii lei pentru modernizare prin 
asfaltare drumuri comunale, Comuna 
Răchiteni, jud. Iaşi. 
 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3164. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Titlul VI  Transferuri între unităţi 
ale administraţie publice 
Grupa 51 
Art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
3.202 mii lei pentru modernizare 
drum comunal Butea- Henţ- 
Humărie- Miclăuşeni, Comuna 
Butea, jud. Iaşi. 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3165. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Titlul VI  Transferuri între unităţi 
ale administraţie publice 
Grupa 51 
Art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
700 mii lei pentru pietruire drumuri 
comunale, Comuna Popeşti, jud. Iaşi. 
 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
trafic.  

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3166. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Titlul VI  Transferuri între unităţi 
ale administraţie publice 
Grupa 51 
Art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1.153 mii lei pentru modernizare 
străzi in Comuna Hălăuceşti, jud. 
Iaşi. 
 
 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 Suma solicitată este necesară 
pentru continuare obiectiv de 
investitie. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3167. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Grupa/Titlul 56 
Titlul VIII-Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2.245 mii lei pentru realizare proiect 
integrat de infiintare sistem de 
alimentare cu apă potabilă în 
Comuna Erbiceni, jud. Iaşi. 
 

Obiectiv nou de investitie, Proiect 
cu finantare aprobată aflat in faza 
de organizare achizitie publică de 
lucrari. Suma este neceasara pentru 
confinatare pentru  măsura 322, 
Program FEDR. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
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(FEN)postaderare 
Alin. 01- Programe din Fondul 
European de Dezoltare 
Regionala(FEDR) 
 

 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3168. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Titlul VI  Transferuri între unităţi 
ale administraţie publice 
Grupa 51 
Art. 02, alin. 03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Se alocă suma de 1.968  mii lei 
pentru modernizare drumuri 
comunale şi săteşti DC 82 B, DC 82 
C, DS 1079, DS 381, DS 195, 
Comuna Butea, jud. Iaşi. 
 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Susţinerea acestor investiţii este 
necesară pentru dezvoltarea 
infrastructurii în spaţiul rural. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3169. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51, Titul VI, art. 02 alin.03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
2000 mii  lei pentru finantarea 
obiectivului asfaltare ulite laterale 
comuna Bezdead,  jud. Dambovita 
 
Autor: Deputat PNL Gabriel Plaiasu 
, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv de investitii cu impact 
social 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3170. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  

Din suma prevazuta se aloca suma de 
5000 mii lei pentru finantarea 
obiectivului modernizare drumuri de 

Continuarea investitiei, studiu de 
fezabilitate si Studiu topografic 
intocmite 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
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51, Titul VI, art. 02 alin.03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

interes local in satele Gura Ocnitei, 
Sacuieni, si Adanca prin Programul 
Modernizare 10000 km. Drumuri de 
interes judetean si local, aprobat prin 
HG 530/2010, comuna Gura Ocnitei, 
jud. Dambovita 
 
Autor: Deputat PNL Gabriel Plaiasu, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3171. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51, Titul VI, art. 02 alin.03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
700 mii lei pentru finantarea 
obiectivului modernizare DC4 
Magura –Nistoresti, comuna 
Bezdead, jud. Dambovita 
 
Autor: Deputat PNL Gabriel Plaiasu, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3172. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51, Titul VI, art. 02 alin.03 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
500 mii lei pentru amenajare alei si 
parcari  sala de sport zona stadion 
Pucioasa, jud. Dambovita 
 
Autor: Deputat PNL Gabriel Plaiasu, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Continuarea investitiei care are si 
contributie locala 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1300 -

3173. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.20 Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a satelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
5830 mii lei pentru infiintare retea de 
apa, alimentare cu apa comuna 
Pietrari, jud. Dambovita 
 
Autor: Deputat PNL Gabriel Plaiasu, 
, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv nou cu impact social 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3174. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.21 Obiective de 
investitii in turism 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
6300 mii lei pentru „Dezvoltarea 
zonei turistice Pucioasa, reabilitare si 
modernizare drumuri de interes local 
in statiunea turistica Pucioasa”, jud. 
Dambovita 
 
Autor: Deputat PNL Gabriel Plaiasu, 
, 
Grupurile parlamentare PNL din 

Obiectiv nou cu impact social 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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Camera Deputaţilor şi Senat 
 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3175. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.21 Obiective de 
investitii in turism 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
210 mii lei pentru „Promovarea 
turistica a obiectivului balnear Baile 
Pucioasa”, jud. Dambovita 
 
Autor: Deputat PNL Gabriel Plaiasu, 
, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv nou cu impact social 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3176. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 17 Programul pentru 
constructiil Sali de sport A 
(obiective noi) 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
1000 mii lei pentru constructie sala 
de sport comuna Bezdead, jud. 
Dambovita 
 
Autor: Deputat PNL Gabriel Plaiasu, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv nou cu impact social 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3177. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 18- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
400 mii lei pentru alimentare cu apa 
cartier Bela din orasul Pucioasa, jud. 
Dambovita. 
 
Autor: Deputat PNL Gabriel Plaiasu, 
Grupurile parlamentare PNL din 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
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apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective in continuare) 

Camera Deputaţilor şi Senat 
 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3178. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4000 mii lei pentru sistem de 
canalizare si epurare a apelor uzate 
prin “Programul national de 
dezvoltare a infrastructurii”, (OUG 
105/2010), Gura Ocnitei, jud. 
Dambovita. 
 
Autor: Deputat PNL Gabriel Plaiasu, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv nou cu impact social 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3179. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1800 mii lei pentru reabilitare si 
extindere partiala a retelelor de apa si 
canalizare din orasul Pucioasa, jud. 
Dambovita. 
Autor: Deputat PNL Gabriel Plaiasu, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou cu impact social 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3180. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19- Sistem integrat de 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4000 mii lei pentru realizare sistem 
de canalizare şi  în localitatea 
Bezdead, jud. Dambovita. 

Obiectiv nou cu impact social 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
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reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

 
Autor: Deputat PNL Gabriel Plaiasu, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

în acest spaţiu. 
 

cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3181. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la capitolul 7001, Grupa 
51, art. 2, alin. 20 “Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor” 
cu suma de 400 mii lei, necesară 
pentru sistemul de alimentare cu apă 
şi de canalizare în comuna Ileana, 
judeţul Călăraşi. 
 
Autori : Deputat Dan Ştefan 
Motreanu  
Grupul parlamentar PNL - Camera 
Deputaţilor 

Este necesară continuarea lucrarilor 
la alimentarea cu apa în vederea 
îmbunătăţirii infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea întrucât: 
-Sursa de finantare mentionatã nu 
poate fi avutã în vedere, deoarece 
sumele propuse  prin  proiectul  
de  buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2011. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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 de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3182. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
578 mii lei pentru reabilitare si 
extindere a retelelor de apa si 
canalizare din Aglomerarea 
Pucioasa, jud. Dambovita. 
 
Autor: Deputat PNL Gabriel Plaiasu, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv nou cu impact social. Cu 
finantare locala partiala 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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3183. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa nr. 3/15/02, 
Cap. 5001, Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, Alin. 3 Subrogramul 
pentru pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate. 

Alocarea sumei de 800.000 lei pentru 
reabilitarea drumurilor din comuna 
Ileana, judeţul Călăraşi. 
 
 
Autori: Damian Ioan  
Oana Niculescu-Mizil Ştefănescu 
Tohme 
Boabeş Dumitru 
Grup PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Drumurile sunt impracticabile, se 
circulă foarte greu. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3184. Anexa 3/15/02 art. 02/ alin. 03  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
9.316,507 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Modernizarea şi asfaltarea 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând pericolul 
producerii de accidente. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
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drumurilor de interes local în 
comuna Beclean, judeţul Braşov. 
 
Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3185. Anexa 3/15/02 art. 02/ alin. 03  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
5.316,507 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Modernizarea şi asfaltarea 
drumurilor de interes local în 
localitatea Hurez, comuna Beclean, 
judeţul Braşov. 

 
Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând pericolul 
producerii de accidente. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3186. Anexa 3/15/02 art. 02/ alin. 03  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
8.535,010 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 

Modernizarea şi asfaltarea 
drumurilor de interes local în 
localitatea Luta, comuna Beclean, 
judeţul Braşov. 
 

Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existand pericolul 
producerii de accidente. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3187. Anexa 3/15/02 art. 02/ alin. 03  Din suma prevăzută se aloca suma de În stadiul actual, acestea sunt Se propune respingerea întrucât: 
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Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

8.015,929 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 

Modernizarea şi asfaltarea 
drumurilor de interes local în 
localitatea Calbor, comuna 
Beclean, judeţul Braşov. 
 

Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

impracticabile, existând pericolul 
producerii de accidente. 

- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3188. Anexa 3/15/02 art. 02/ alin. 03  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
6.823,881 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 

Modernizarea şi asfaltarea 
drumurilor de interes local în 
localitatea Boholţ comuna 
Beclean, judeţul Braşov. 
 

Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând pericolul 
producerii de accidente. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1311 -

Grupurile parlamentare ale 
Partidului Naţional Liberal 

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3189. Anexa 3/15/02 art. 02/ alin. 03  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
4.800 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Modernizarea drumului comunal DC 
76, comuna Drăguş, judeţul Braşov 
 
Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
 
Grupurile parlamentare ale 
Partidului Naţional Liberal 
 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existând pericolul 
producerii de accidente. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3190. Anexa 3/15/02 art. 02/ alin.20  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4.456,641 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului:  
Alimentare cu apă a localităţilor 
Calbor şi Boholţ, comuna Beclean, 
judeţul Braşov 
 
Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
 
Grupurile parlamentare ale 
Partidului Naţional Liberal 
 

Investiţie strict necesară 
pentru că aceste localităţi nu 
beneficiază de o reţea de apă 
potabilă. 

Pentru aceasta nouă 
investiţie există deja Studiu de 
fezabilitate şi Proiect tehnic. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3191. Anexa 3/15/02 art. 02/ alin.20  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
1.300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului:  
Alimentare cu apă a comunei 
Drăguş, judeţul Braşov 
 
Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 

Investiţie strict necesară 
pentru că această localitate nu 
beneficiază de o reţea de apă 
potabilă. 

Pentru această nouă 
investiţie există deja Studiu de 
fezabilitate şi Proiect tehnic. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
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Grupurile parlamentare ale 
Partidului Naţional Liberal 
 

priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3192. Anexa 3/15/29 cod obiectiv 18 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
4.038,023 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului : 
 
Reabilitarea sistemului de canalizare 
în localitatea Hurez, comuna 
Beclean, judeţul Braşov.  
 
Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

Reţeaua se află în 
reabilitare, fiind necesară 
continuarea investiţiei. 

Autorităţile locale nu mai 
pot finanţa în continuare această 
lucrare. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3193. Anexa 3/15/29 cod obiectiv 18 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
33000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului : 
 
Reabilitarea sistemului de alimentare 
cu apă şi  canalizare în sat Dridif, 
comuna Voila, judeţul Braşov.  
 
Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
 
 

Reţeaua se află în 
reabilitare, fiind necesară 
continuarea investiţiei. 

 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3194. Anexa 3/15/29 cod obiectiv 18 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Din suma prevăzută se aloca suma 
de 10.867,5 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului : 
 
Proiect integrat privind realizarea 

Există deja, iunie 2010, un contract 
de finanţare pentru acest 
obiectiv, iar bugetul local nu 
poate să-l susţină. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1315 -

infrastructurii de bază în comuna 
Şercaia, judeţul Braşov.  
 
 Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 
 

aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3195. Anexa 3/15/29 cod obiectiv 19 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
2528,061 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
 
Reabilitare şi exindere sistem de 
alimentare cu apă , comuna Beclean, 
judeţul Braşov. 
 
Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
 
Grupurile parlamentare  ale 
Partidului Naţional Liberal 
 

Sistemul de alimentare este foarte 
vechi (peste 35 de ani de 
folosire) şi necesită înlocuire 
pentru că sunt foarte multe 
pierderi pe reţea. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3196. Anexa 3/15/29 cod obiectiv 19 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
2.123,217 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
 
Reabilitare şi exindere sistem de 
alimentare cu apă , localitatea 
Hurez, judeţul Braşov. 
 
Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
 
Grupurile parlamentare  ale 
Partidului Naţional Liberal 
 

Sistemul de alimentare este foarte 
vechi (peste 27 de ani de 
folosire) şi necesită înlocuire 
pentru că sunt foarte multe 
pierderi pe reţea 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3197. Anexa 3/15/29 cod obiectiv 19 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
641,652mii lei pentru finanţarea 

Sistemul de alimentare este foarte 
vechi (peste 19 de ani de 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
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Turismului obiectivului:  
 
Reabilitare şi exindere sistem de 
alimentare cu apă , localitatea Luţa, 
judeţul Braşov. 
Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
 
Grupurile parlamentare  ale 
Partidului Naţional Liberal 
 

folosire) şi necesită înlocuire 
pentru că sunt foarte multe 
pierderi pe reţea 

alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3198. Anexa 3/15/29 cod obiectiv 19 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
4,769.431 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Canalizare şi staţie de epurare în 
satul Ucea de Jos, comuna Ucea, 
judeţul Braşov 
 
Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
 
Grupurile parlamentare  ale 
Partidului Naţional Liberal 

Investiţie strict necesară pentru că 
această localitate nu beneficiază de 
o reţea de canalizare şi nici de o 
staţie de epurare. 

 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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 de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3199. Anexa 3/15/29 cod 795 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
4.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Reabilitare Casa Municipală de 
Cultură Făgăraş, Municipiul 
Făgăraş, judeţul Braşov 
 
 
Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
 
Grupurile parlamentare  ale 
Partidului Naţional Liberal 

Prin OUG 112/2008 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2008 – anexa 3/27/02c 
municipiului Făgăraş i-a fost 
alocată suma de 4.000.000 lei (fără 
TVA), prin intermediul 
Ministerului Culturii şi Cultelor în 
cadrul Programului Prioritar 
Naţional pentru reabilitare, 
modernizarea infrastructurii 
culturale din mediul mic urban 
pentru obiectivul de investiţii 
„Reabilitare Casa Municipală de 
Cultură Făgăraş”. Aceasta sumă  nu 
a mai fost transferată de la bugetul 
statului la bugetul local în vederea 
derulării contractului de lucrări. 
Clădirea Casei Municipale de 
Cultură Fagaras are o vechime de 
peste 45 de ani, perioada în care nu 
a beneficiat de nici o reparaţie 
capitală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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 acestei  instituţii în  anul  2011. 
3200. Anexa 3/15/27 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod program 606 – Programul 
construcţii locuinţe sociale pentru 
chiriaşii evacuaţi din casele 
naţionalizate conf. OUG nr. 
74/2007  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute cu suma de 30.000 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Construcţie şi achiziţie locuinţe 
sociale pentru chiriaşii evacuaţi sau 
ce urmează a fi evacuaţi din 
locuinţele retrocedate foştilor 
proprietari”, Sector 1, mun. 
Bucureşti 
 
Deputat Daniel Budurescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL   
 

Problemă socială stringentă la 
nivelul Sectorului 1, mun. 
Bucureşti 
Sursa: Fondul de rezervă 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3201. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2136 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Reabilitare 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi a automobilelor, 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
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Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,  
Art. 02, alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local  
 

infrastructură stradală – strada Mihail 
Kogălniceanu, strada Gării, strada 
Dragoş Vodă, din municipiul 
Paşcani“, judeţul Iaşi 
 
Autori: Deputat PNL Relu Fenechiu, 
              Grupurile parlamentare 
reunite ale  Partidului Naţional 
Liberal 
 

aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 

republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3202. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Capitol 5001, grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,   
Art 02, alin 20 - Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Extinderea reţelei de 
alimentare cu apă în sistem 
centralizat în localităţile Brezu şi 
Rediu”, comuna Rediu, judeţul Iaşi 
 
Autori: Deputat PNL Relu Fenechiu, 
              Grupurile parlamentare 
reunite ale  Partidului Naţional 
Liberal 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma fiin necesare pentru 
acoperirea plăţilor restante către 
constructori. Prin finalizarea acestui 
obiectiv cu impact social şi de 
mediu major locuitorii acestei 
comune vor beneficia de apă 
potabilă curentă şi, astfel, de 
imbunătăţirea condiţiilor de trai în 
mediul rural. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3203. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Capitol 5001, grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,   
Art 02, alin 20 - Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Înfiinţare reţea 
centralizată de canalizare în comuna 
Tomeşti”, judeţul Iaşi 
 
Autori: Deputat PNL Relu Fenechiu, 
              Grupurile parlamentare 
reunite ale  Partidului Naţional 
Liberal 

Realizarea acestui obiectiv nou de 
investiţii cu impact social şi de 
mediu major este necesară pentru 
imbunătăţirea condiţiilor de trai în 
mediul rural.  
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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3204. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,  
Art. 02, alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Modernizare drum 
comunal DC 104 Mogoşeşti – 
Muncelu de Sus DN 2 – km 0+000-
9“, comuna Mogoşeşti Siret, judeţul 
Iaşi 
 
Autori: Deputat PNL Relu Fenechiu, 
              Grupurile parlamentare 
reunite ale  Partidului Naţional 
Liberal 
 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi a automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3205. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Capitol 5001, grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,   
Art 02, alin 20 - Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Alimentare cu apă în  
localităţile Cioca Boca, Satu Nou şi 
Caueşti”, comuna Scheia, judeţul Iaşi 
Autori: Deputat PNL Relu Fenechiu, 
              Grupurile parlamentare 
reunite ale  Partidului Naţional 
Liberal 
 

Având în vedere importanţa vitală a 
apei şi a unui sistem de alimentare 
cu apă potabilă, realizarea acestui 
obiectiv nou de investiţii cu impact 
social şi de mediu major este 
necesară pentru imbunătăţirea 
condiţiilor de trai în mediul rural.
  
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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 repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3206. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Capitol 5001, grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,   
Art 02, alin 20 - Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 8257 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Sistem integrat de 
alimentare cu apă, canalizare, staţie 
epurare în  satele  Potângeni, 
Movileni, Larga Jijia şi Epureni”, 
comuna Movileni, judeţul Iaşi 
 
Autori: Deputat PNL Relu Fenechiu, 
              Grupurile parlamentare 
reunite ale  Partidului Naţional 
Liberal 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3207. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,  
Art. 02, alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1522 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Modernizare drum 
comunal DC 13 Victoria - Stanca“, 
comuna Victoria, judeţul Iaşi 
 
Autori: Deputat PNL Relu Fenechiu, 
              Grupurile parlamentare 
reunite ale  Partidului Naţional 
Liberal 
 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la acest 
obiectiv de investiţii întrucât starea 
precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi a automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3208. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Capitol 5001, grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,   
Art 02, alin 20 - Subprogramul 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 8000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Îmbunătăţirea 
infrastructurii de apă potabilă şi apă 
uzată”, comuna Dumeşti, judeţul Iaşi 
 
Autori: Deputat PNL Relu Fenechiu, 

Prin continuarea lucrărilor la acest 
obiectiv de investiţii cu impact 
social şi de mediu major locuitorii 
acestei comune vor beneficia de 
apă potabilă curentă şi, astfel, de 
imbunătăţirea condiţiilor de trai în 
mediul rural. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
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privind alimentarea cu apa a satelor 
 

              Grupurile parlamentare 
reunite ale  Partidului Naţional 
Liberal 
 

 - Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3209. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Capitol  5001, Grupa, 51 , Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02, alin. 05 – Finanţarea 
elaborării şi/sau actualizării 
planurilor urbanistice generale şi a 
regulamentelor locale de urbanism 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 60 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Delimitare comună, 
întocmire planuri parcelare şi lotizare 
pe o suprafaţă de 1200 ha”, comuna 
Roşcani, judeţul Iaşi 
 
Autori: Deputat PNL Relu Fenechiu, 
              Grupurile parlamentare 
reunite ale  Partidului Naţional 
Liberal 

Acest nou obiectiv de investiţii este 
necesar în vederea delimitării 
teritorial- administrative a unei 
suprafeţe importante a comunei . 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3210. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,  
Art. 02, alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Asfaltare drum 
comunal DC 153, 4,5 km“, comuna 
Deleni, judeţul Iaşi 
 
Autori: Deputat PNL Relu Fenechiu, 
              Grupurile parlamentare 
reunite ale  Partidului Naţional 
Liberal 
 
 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la acest 
obiectiv de investiţii întrucât starea 
precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi a automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3211. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1600 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Modernizare drum 
comunal DC 67 Moşna - Cozmeşti“, 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la acest 
obiectiv de investiţii care face 
legătura între două comune, 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,  
Art. 02, alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local  
 

comuna Moşna, judeţul Iaşi 
 
Autori: Deputat PNL Relu Fenechiu, 
              Grupurile parlamentare 
reunite ale  Partidului Naţional 
Liberal 
 
 

întrucât starea precară actuală a 
drumurilor îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi a 
automobilelor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 

cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3212. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,  
Art. 02, alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 700 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Modernizare prin 
asfaltare drum comunal, comuna 
Lespezi”, judeţul Iaşi 
 
Autori: Deputat PNL Relu Fenechiu, 
              Grupurile parlamentare 
reunite ale  Partidului Naţional 
Liberal 
 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la acest 
obiectiv de investiţii întrucât starea 
precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi a automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3213. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Capitol 5001, grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,   
Art 02, alin 20 - Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 752 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Înfiinţare sistem de 
alimentare cu apă în localitatea 
Cositeni şi extindere reţea distribuţie 
apă potabilă în cartierul Budai, oraş 
Podu Iloaiei”, comuna Rediu, judeţul 
Iaşi 
 
Autori: Deputat PNL Relu Fenechiu, 
              Grupurile parlamentare 
reunite ale  Partidului Naţional 
Liberal 
 

Sumele sunt necesare pentru 
acoperirea cofinanţării acestui 
proiect realizat prin accesarea 
fondurilor europene.  
Prin continuarea acestui obiectiv cu 
impact social şi de mediu major 
locuitorii acestei comune vor 
beneficia de apă potabilă curentă şi, 
astfel, de imbunătăţirea condiţiilor 
de trai în mediul rural. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3214. Anexa 3/15/02 Din suma prevăzută se alocă  suma Prin continuarea acestui obiectiv de Se propune respingerea întrucât: 
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Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Capitol 5001, grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,   
Art 02, alin 20 - Subprogramul 
privind alimentarea cu apa a satelor 
 

de 2129 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Reţea de canalizare ape 
uzate şi staţie de epurare în comuna 
Hărmăneşti”, judeţul Iaşi 
 
Autori: Deputat PNL Relu Fenechiu, 
              Grupurile parlamentare 
reunite ale  Partidului Naţional 
Liberal 
 

investiţii cu impact social şi de 
mediu major locuitorii acestei 
comune vor beneficia de apă 
potabilă curentă şi, astfel, de 
imbunătăţirea condiţiilor de trai în 
mediul rural. 
 

- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3215. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,  
Art. 02, alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Pietruire drum comunal 
DC 37 Hărpăşeşti - Pădureni“, 
comuna Popeşti, judeţul Iaşi 
 
 
Autori: Deputat PNL Relu Fenechiu, 
              Grupurile parlamentare 
reunite ale  Partidului Naţional 
Liberal 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la acest 
obiectiv de investiţii întrucât starea 
precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi a automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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 proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3216. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Capitol 5001, grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,   
Art 02, alin 20 - Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Aducţiune apă, 
canalizare şi staţie epurare în satele 
din comuna Grajduri”, judeţul Iaşi 
 
Autori: Deputat PNL Relu Fenechiu, 
              Grupurile parlamentare 
reunite ale  Partidului Naţional 
Liberal 
 

Prin continuarea lucrărilor la acest 
obiectiv cu impact social şi de 
mediu major locuitorii acestei 
comune vor beneficia de apă 
potabilă curentă şi, astfel, de 
imbunătăţirea condiţiilor de trai în 
mediul rural. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3217. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1068 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Alimentare cu apă în 
sistem centralizat, din sursa DAC 
Paşcani a localităţii Blăgeşti, 
municipiul Paşcani”, judeţul Iaşi 
 
Autori: Deputat PNL Relu Fenechiu, 
              Grupurile parlamentare 
reunite ale  Partidului Naţional 
Liberal 
 

Prin demararea acestui obiectiv cu 
impact social şi de mediu major 
locuitorii acestei comune vor 
beneficia de apă potabilă curentă şi, 
astfel, de imbunătăţirea condiţiilor 
de trai în mediul rural. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3218. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii în 
continuare) 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 854 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Continuarea lucrărilor 
la căminul cultural din comuna 
Mirceşti”, judeţul Iaşi 
 
Autori: Deputat PNL Relu Fenechiu, 
              Grupurile parlamentare 

Continuarea lucrărilor la acest 
obiectiv de investiţii se jstifică prin 
necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
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reunite ale  Partidului Naţional 
Liberal 
 

priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3219. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii în 
continuare) 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 650 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Construire cămin 
cultural în satul Dobrovăţ, comuna 
Dobrovăţ”, judeţul Iaşi 
 
Autori: Deputat PNL Relu Fenechiu, 
              Grupurile parlamentare 
reunite ale  Partidului Naţional 
Liberal 
 

Demararea lucrărilor la acest 
obiectiv de investiţii se jstifică prin 
necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3220. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 16 – - Program 
construcţii săli de sport  A 
(obiective în continuare)  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 800 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Sală de sport la şcoala 
din Leţcani, comuna Leţcani”, 
judeţul Iaşi 
 
Autori: Deputat PNL Relu Fenechiu, 
              Grupurile parlamentare 
reunite ale  Partidului Naţional 
Liberal 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3221. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Cod 
obiectiv 19 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4.500 mii lei pentru canalizare în 
localitatea Răscruci, comuna 
Bontida, jud Cluj 
 

Obiectiv nou de investitii Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1334 -

precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 

Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3222. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Cod 
obiectiv 18 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
8.400 mii lei pentru canalizare în 
localitatea Cuzdrioara, jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară,Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Lipsa foselor septice pentru apa 
care s-a introdus, imposibilitatea de 
utilizare a sursei de apa potabila 
Continuare obiectiv de investiţii. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3223. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Cod 
obiectiv 19 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4.800 mii lei pentru canalizare în 
localitatea Mănăşturel, comuna 
Cuzdrioara, jud Cluj 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară,Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 

Este necesara introducerea 
canalizarii in aceasta localitate 
pentru cei 3200 locuitori. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3224. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Cod 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
400 mii lei pentru alimentare cu apa 

Continuare obiectiv de investiţii. Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
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obiectiv 18 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 
 

în localitatea Recea Cristur, jud Cluj 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară,Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 

alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3225. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Cod 
obiectiv 19 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
3.092 mii lei pentru reţea de 
alimentare cu apă pentru satele Topa 
Mică şi Sumurducu/Studiu de 
fezabilitate, comuna Sanpaul, jud 
Cluj 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Cofinantare proiect, obiectiv nou de 
investitii cu impact social 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3226. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Cod 
obiectiv 19 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4.270 mii lei pentru reţea de 
canalizare pentru satele Topa Mica şi 
Sumurducu/Studiu de fezabilitate, 
Comuna Sanpaul, jud Cluj 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Obiectiv nou de investitii cu impact 
social 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
3227. Anexa 3/15/29 – Ministerul 

Dezvoltării şi Turismului – Cod 
obiectiv 19 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
600 mii lei pentru cofinantare 
aductiune cu apa si canalizare, 
comuna Vultureni, jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Obiectiv nou de investitii cu impact 
social pentru imbunatatirea calitatii 
vietii. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3228. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Cod 
obiectiv 18 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
400 mii lei pentru extindere reţea apă 
si canalizare in localităţile Suctard, 
Lacu, Geaca, comuna Geaca, jud 
Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 

Creşterea gradului de confort al 
locuitorilor din localitate. 
Continuare obiectiv de investitii 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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reunite ale PNL 
 

obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3229. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Cod 
obiectiv 19 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
250 mii lei pentru alimentarea cu apa 
si canalizare in Straja, comuna 
Căpuşul Mare, jud. Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Obiectiv nou cu impact social Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3230. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Cod 
obiectiv 19 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1200 mii lei pentru extindere 
alimentare cu apa sat Coblean, com. 
Căţcău, jud. Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Obiectiv nou cu impact social ce va 
asigura creşterea gradului de 
confort al locuitorilor. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3231. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Cod 
obiectiv 19 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1300 mii lei pentru extindere reţea 
alimentare cu apa potabila loc. Vale 
si Corneni, com. Alunis, jud. Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 

Obiectiv nou de investitii cu impact 
social pentru imbunatatirea calitatii 
vietii. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
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apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3232. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Cod 
obiectiv 19 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
250 mii lei pentru alimentare cu apă 
in loc. Ploscos, com. Ploscos, jud. 
Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Obiectiv nou de investitii cu impact 
social pentru imbunatatirea calitatii 
vietii locuitorilor. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3233. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Cod 
obiectiv 19 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
120 mii lei pentru alimentare cu apa 
in localitatea Valea Florilor, com. 
Ploscos, jud. Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Obiectiv nou de investitii cu impact 
social pentru imbunatatirea calitatii 
vietii locuitorilor. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3234. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Cod 
obiectiv 19 – Sistem integrat de 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2000 mii lei pentru canalizare sat 
Dezmir- Pata- Bodrog, 21 km, com. 

Obiectiv nou de investitii cu impact 
social pentru imbunatatirea calitatii 
vietii locuitorilor. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
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reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Apahida, jud. Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3235. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Cod 
obiectiv 19 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
13.000 mii lei pentru extindere 
canalizare  sat Sanicoara cu statie de 
epurare, com. Apahida, jud. Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Obiectiv nou cu impact social ce va 
asigura creşterea gradului de 
confort al locuitorilor. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3236. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Cod 
obiectiv 19 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
10.000 mii lei pentru canalizare sat 
Corpadea si statie de epurare, com. 
Apahida 
jud. Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Obiectiv nou cu impact social ce va 
asigura creşterea gradului de 
confort al locuitorilor. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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3237. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Cod 
obiectiv 19 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2.700 mii lei pentru introducerea 
retelei de alimentare cu apă in Coasta 
si Taureni, comuna Bontida, jud. 
Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Obiectiv nou cu impact social ce va 
asigura creşterea gradului de 
confort al locuitorilor. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3238. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Cod 
obiectiv 18 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1.000 mii lei pentru alimentare apă în 
loc. Soporul de Campie, comuna 
Frata, jud. Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Continuare obiectiv de investiţii. Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3239. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Cod 
obiectiv 18 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
450 mii lei pentru alimentare apă în 
loc. Văleni, comuna Călăţele, jud. 
Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Continuare obiectiv de investiţii, 
necesar pentru creşterea calităţii 
vieţii localnicilor. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3240. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Cod 
obiectiv 19 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1.200 mii lei pentru introducerea 
retelei de apă in loc. Nadasel, 
comuna Garbau, jud. Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Obiectiv nou cu impact social Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3241. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării şi Turismului – Cod 
obiectiv 19 – Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1.200 mii lei pentru introducerea 
retelei de canalizare in loc. Garbau, 
comuna Garbau, jud. Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 

Obiectiv nou cu impact social Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
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(obiective noi) Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3242. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Titlul VI  Transferuri între unităţi 
ale administraţie publice 
Art. 02, alin. 04 
Programul pentru   construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Din suma prevăzută se alocă suma  
de 2000 mii lei pentru construcţie 
sală de sport în Tureni, jud. Cluj. 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unei săli de sport, 
amenajate şi dotate corespunzător, 
care să asigure condiţiile optime şi 
mai ales siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportive. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3243. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Titlul VI  Transferuri între unităţi 
ale administraţie publice 
Art. 02, alin. 04 
Programul pentru   construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 

Din suma prevăzută se alocă suma  
de 800 mii lei pentru construcţie sală 
de sport în localitatea Gârbău, 
comuna Gârbău, jud. Cluj. 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unei săli de sport, 
amenajate şi dotate corespunzător, 
care să asigure condiţiile optime şi 
mai ales siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportive. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3244. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă suma  
de 2000 mii lei pentru  lucrări de 
asfaltare   10 km de uliţe şi drumuri 
în Comuna Vad, jud. Cluj. 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară 
asfaltarea acestora. 

cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3245. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma  
de 737,8 mii lei pentru lucrări de 
reabilitare şi extindere Cămin 
Cultural localitatea Frata, jud. Cluj. 
 
 Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Pentru acest obiectiv sunt necesare 
lucrări de reabilitare, astfel încât 
acest spaţiu să devină adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
acestei localităţi. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3246. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma  
de 200 mii lei pentru finalizare 
lucrări de reabilitare şi dotare Cămin 
Cultural Răscruci, comuna Bonţida, 
jud. Cluj. 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Pentru acest obiectiv sunt necesare 
lucrări de reabilitare, astfel încât 
acest spaţiu să devină adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
acestei localităţi. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3247. Anexa nr. 3/ 15/29 Din suma prevăzută se alocă suma  Pentru acest obiectiv sunt necesare Se propune respingerea întrucât: 
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Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 

de 
730 mii lei pentru finalizare lucrări 
Cămin Cultural Vad, jud. Cluj. 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 
 

lucrări de reabilitare, astfel încât 
acest spaţiu să devină adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
acestei localităţi. 
 
 

- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3248. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma  
de 
300 mii lei pentru lucrări de 
reabilitare Cămin Cultural comuna 
Tureni, jud. Cluj. 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Pentru acest obiectiv sunt necesare 
lucrări de reabilitare, astfel încât 
acest spaţiu să devină adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
acestei localităţi. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3249. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma  
de 
400 mii lei pentru  lucrări de 
reabilitare şi extindere Cămin 
Cultural Nădăşel, comuna Gârbău, 
jud. Cluj. 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Pentru acest obiectiv sunt necesare 
lucrări de reabilitare, astfel încât 
acest spaţiu să devină adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
acestei localităţi. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3250. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma  
de 
80 mii lei pentru amenajări interioare 
Cămin Cultural Turea, comuna 
Gârbău, jud. Cluj. 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Pentru acest obiectiv sunt necesare 
lucrări de reabilitare, astfel încât 
acest spaţiu să devină adecvat 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
acestei localităţi. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3251. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul de 
construire aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma  
de 
1 655 mii lei pentru lucrări de 
reabilitare cămine culturale în 
localităţile Şardu, Berindu, Mihăeşti 
şi Sînpaul, comuna Sănpaul, jud. 
Cluj 
 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
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Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 
 

priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3252. Anexa 3/15/ 29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 18 
Sistem integrat  de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare precum si a statiilor de 
tratare  a apei potabile  si a apei 
uzate - A 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
800 mii lei pentru extindere sistem 
de alimentare cu apă în comuna Vad, 
jud. Cluj. 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Suma solicitată este necesară entru 
finalizarea obiectivului menţionat. 
Crearea unei infrastructuri pentru 
asigurarea unor condiţii de viaţă 
normale. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3253. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 18 
Sistem integrat  de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare precum si a statiilor de 
tratare  a apei potabile  si a apei 
uzate - A 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4 300 mii lei pentru introducere 
sistem canalizare în localităţile 
Cetan-Vad- Valea Grosilor, comuna 
Vad, jud. Cluj.  
 
 
Autori: deputat Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 

Crearea unei infrastructuri pentru 
asigurarea unor condiţii de viaţă 
normale. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3254. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 18 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
7 000 mii lei pentru Proiect integrat 
de alimentare cu apa, statii de tratare, 
canalizare si statii de epurare in 
comuna Tureni, jud. Cluj. 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
alimentare cu apă, canalizare şi  

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
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Sistem integrat  de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apa si 
canalizare precum si a statiilor de 
tratare  a apei potabile  si a apei 
uzate - A 
 

 
 
Autori: deputat Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 
 

staţii de epurare. aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3255. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  600 mii lei pentru 
pietruire drumuri din comuna Frata, 
jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3256. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  600 mii lei pentru 
asfaltare drumuri comunale Ord. 
577, comuna Mărişel, jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3257. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  700 mii lei pentru 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
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– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

modernizare drum DC85, Tureni-
Micesti, comuna Tureni, jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3258. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  1.200 mii lei pentru 
reciclare drum comunal DC 158, 
Panticeu-Elciu-4,6 km, comuna 
Recea-Cristur, jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3259. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  900 mii lei pentru covor 
asfaltic, DC 162, Ciubancuta-Osoi-
3,6 km, comuna Recea-Cristur, jud 
Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
3260. Anexa 3/15/02 - Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  7.000 mii lei pentru 
asfaltare drumuri comunale, 15 km, 
comuna Beliş, jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3261. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  327.330 lei pentru 
amenajare căi pietonale în loc. 
Gârbau, comuna Gârbau, jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 

Creşterea gradului de comfort al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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 obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3262. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  950 mii lei pentru 
realibitarea şi asfaltarea drumului 
comunal DC143 Şardu, (50% realizat 
şi 2 mil. lei restanţă la constructor), 
comuna Sanpaul, jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. Continuare 
obiectiv de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3263. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  1.050 mii lei pentru 
reabilitare drum comunal DC 144 
Sînpaul Sumurducu (Studiu de 
fezabilitate şi proiect tehnic), 
comuna Sanpaul, jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Obiectiv nou de investiţii cu impact 
social care ar duce la creşterea 
gradului de siguranţă şi comfort al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3264. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  1.700 mii lei pentru 
asfaltare drum comunal DC 145 
Berindu Aşchileu/SF  depus pe 322 
şi neeligibil, comuna Sanpaul, jud 
Cluj 

Obiectiv nou de investiţii cu impact 
social care ar duce la creşterea 
gradului de siguranţă şi comfort al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1364 -

pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL  
 

Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3265. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  1.000 mii lei pentru 
modernizare drumuri comunale, 10 
km-reabilitare, comuna Vultureni, 
jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. Continuare 
obiectiv de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3266. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  500 mii lei pentru 
pietruire drumuri comunale, comuna 
Geaca, jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. Continuare 
obiectiv de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3267. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  1.000 mii lei pentru 
asfaltare drumuri comunale, in 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. Continuare 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Poieni-5,5km, Lacu -3,5 km, comuna 
Geaca, jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

obiectiv de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3268. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  400 mii lei pentru 
asfaltare drumuri comunale/ reciclari 
in comuna Capusul Mare, jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Obiectiv nou de investiţii cu impact 
social care ar duce la îmbunătăţirea 
traficului rutier şi creşterea gradului 
de siguranţă şi comfort al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3269. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  1.500 mii lei pentru 
Asfaltare DC 1 sat Muncel, com 
Căţcău, jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 

Obiectiv nou de investiţii cu impact 
social care ar duce la creşterea 
gradului de siguranţă şi comfort al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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3270. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
reabilitare drum comunal, com. 
Borşa, jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. Continuare 
obiectiv de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3271. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  1.300 mii lei pentru 
asfaltare drum comunal în loc. Vale, 
com. Alunis, 3 km, jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. Continuare 
obiectiv de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3272. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  2.200 mii lei pentru 
construire drum de legătură către loc. 
Aiton si Ploscos şi care ar face 
legătura cu Cluj Napoca, 9 km ,300, 
comuna Ploscos, jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Obiectiv nou de investiţii cu impact 
social care ar duce la creşterea 
gradului de siguranţă şi comfort al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3273. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  1.500 mii lei pentru 
drumul comunal Ploscos Campia 
Turzii, 9, 200km., comuna Ploscos, 
jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Obiectiv nou de investiţii cu impact 
social care ar duce la creşterea 
gradului de siguranţă şi comfort al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3274. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  400 mii lei pentru 
reabilitare drum comunal DC 64, 
legătura com. Ceanu Mare, comuna 
Ploscos, jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 

Obiectiv nou de investiţii cu impact 
social care ar duce la îmbunătăţirea 
traficului rutier şi creşterea gradului 
de siguranţă şi comfort al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
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modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3275. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  2.000 mii lei pentru 
asfaltare DC Corpadea 2 km, com. 
Apahida, jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Obiectiv nou de investiţii cu impact 
social care ar duce la îmbunătăţirea 
traficului rutier şi creşterea gradului 
de siguranţă şi comfort al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3276. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  10.000 mii lei pentru 
reparatii drumuri si străzi, 28 km, 
com. Apahida, jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 

Obiectiv nou de investiţii cu impact 
social care ar duce la îmbunătăţirea 
traficului rutier şi creşterea gradului 
de siguranţă şi comfort al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3277. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  410  mii lei pentru 
asfaltare drum comunal Taga- Nasal, 
com. Taga, jud Cluj 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. Continuare 
obiectiv de investiţii. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
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administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3278. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  850 mii lei pentru 
refacerea drumului comunal dupa 
inundatii DC 7 , com. Chiuiesti, jud 
Cluj 
 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3279. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  450 mii lei pentru 
refacere drum comunal dupa 
inundatii DC 9, com. Chiuiesti, jud 
Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3280. Anexa 3/15/02 - Ministerul Din suma prevăzută, se propune Îmbunătăţirea traficului rutier şi Se propune respingerea întrucât: 
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Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

alocarea a  200 mii lei pentru 
asfaltare in satul Nires, strada 
Belioara, comuna Mica, jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3281. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  1.750 mii lei pentru 
asfaltare in comuna Mica, 5 km, jud 
Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3282. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  467.026 lei pentru Cuţca-
reciclare 2 km, comuna Sânmartin, 
jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3283. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  349.022 lei pentru 
Sânmartin-reciclare 1+450 km, 
comuna Sânmartin, jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3284. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  131.605 lei pentru Ceaba-
reciclare 0+600km, comuna 
Sânmartin,   jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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drumurilor de interes local reunite ale PNL priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3285. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  100 mii lei pentru 
pietruire uliţe  din comuna Apahida, 
jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3286. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  100 mii lei pentru 
pietruire uliţe  din comuna Aluniş, 
jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3287. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  100 mii lei pentru 
pietruire uliţe  din comuna Beliş, jud 
Cluj 
 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
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03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3288. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  100 mii lei pentru 
pietruire uliţe  din comuna Bonţida, 
jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3289. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  100 mii lei pentru 
pietruire uliţe  din comuna Borşa, jud 
Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3290. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  100 mii lei pentru 

Creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
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– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

pietruire uliţe  din comuna Călăţele, 
jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3291. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  100 mii lei pentru 
pietruire uliţe  din comuna Căpuşu 
Mare, jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 

Creşterea gradului de comfort al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3292. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  100 mii lei pentru 
pietruire uliţe  din comuna Câţcău, 
jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
3293. Anexa 3/15/02 - Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  100 mii lei pentru 
pietruire uliţe  din comuna Chiuieşti , 
jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3294. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  100 mii lei pentru 
pietruire uliţe  din comuna 
Cuzdrioara, jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL  

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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 obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3295. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  100 mii lei pentru 
pietruire uliţe  din comuna Frata, jud 
Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3296. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  100 mii lei pentru 
pietruire uliţe  din comuna Gârbău, 
jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3297. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  100 mii lei pentru 
pietruire uliţe  din comuna Geaca, 
jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
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pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

şi Turismului investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3298. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  100 mii lei pentru 
pietruire uliţe  din comuna Mărgău, 
jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1388 -

completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3299. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  100 mii lei pentru 
pietruire uliţe  din comuna Mărişel, 
jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3300. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  100 mii lei pentru 
pietruire uliţe  din comuna Mica, jud 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă.  

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3301. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  100 mii lei pentru 
pietruire uliţe  din comuna Ploscoş, 
jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3302. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  100 mii lei pentru 
pietruire uliţe  din comuna Recea 
Cristur, jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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3303. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  100 mii lei pentru 
pietruire uliţe  din comuna 
Sânmărtin, jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3304. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  100 mii lei pentru 
pietruire uliţe  din comuna Sânpaul, 
jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3305. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  100 mii lei pentru 
pietruire uliţe  din comuna Tureni, 
jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Obiectiv nou de investiţii cu impact 
social care ar duce la îmbunătăţirea 
traficului rutier şi creşterea gradului 
de siguranţă şi comfort al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3306. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  100 mii lei pentru 
pietruire uliţe  din comuna Ţaga, jud 
Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Obiectiv nou de investiţii cu impact 
social care ar duce la îmbunătăţirea 
traficului rutier şi creşterea gradului 
de siguranţă şi comfort al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3307. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  100 mii lei pentru 
pietruire uliţe  din comuna Vad , jud 
Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. Continuare 
obiectiv de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
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modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

şi Turismului - Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3308. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  100 mii lei pentru 
pietruire uliţe  din comuna Vultureni, 
jud Cluj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3309. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 215 mii lei pentru 
construire Welcome Center 
Bucovina DN2 din comuna Vadu 
Moldovei, judeţul Suceava. 
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3310. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 

Se alocă suma de 43 mii lei pentru 
construirea unui Centru de Informare 
Turistică în localitatea Gura 
Humorului, judeţul Suceava. 
 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 

Se propune respingerea întrucât: 
-Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
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Obiective de investiţii în turism Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 

3311. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 1612 mii lei pentru 
construirea unei piste de cicloturism 
între localităţile Putna-Suceviţa-
Voroneţ, judeţul Suceava. 
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 
 
Sursa: bugetul MDRT 
Capitolul 8701, Grupa/Titlul 20, 
art. 30 - Bunuri şi servicii 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3312. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Se alocă suma de 11 mii lei pentru 
realizarea identităţii vizuale a Brand-

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
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Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

ului Bucovina, judeţul Suceava. 
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3313. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 6450 mii lei pentru 
construire Welcome Center 
Maramureş DN18 - Pasul Prislop, 
judeţul Maramureş. 
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3314. Anexa nr. 3/ 15/02 Se alocă suma de 1397 mii lei pentru Această investiţie este necesară Se propune respingerea întrucât: 
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Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

construirea unei piste de cicloturism 
între localităţile Sighet-Vadu Iezei-
Bârsana-Botiza, judeţul Maramureş. 
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 
 
Sursa: bugetul MDRT 
Capitolul 8701, Grupa/Titlul 20, 
art. 30 - Bunuri şi servicii 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3315. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 11 mii lei pentru 
realizarea identităţii vizuale a Brand-
ului Maramureş, judeţul Maramureş. 
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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3316. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 1343 mii lei pentru 
construirea unei piste de cicloturism 
între localităţile Sibiu-Păltiniş-Rau 
Sadului, judeţul Sibiu. 
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 
 
Sursa: bugetul MDRT 
Capitolul 8701, Grupa/Titlul 20, 
art. 30 - Bunuri şi servicii 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3317. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 5375 mii lei pentru 
construire Welcome Center Braşov 
DN73 din comuna Fundata, judeţul 
Braşov. 
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
3318. Anexa nr. 3/ 15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 43 mii lei pentru 
construirea unui Centru de Informare 
Turistică în localitatea Zărneşti, 
judeţul Braşov. 
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3319. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 806 mii lei pentru 
construirea unei piste de cicloturism 
între localităţile Zărneşti-Peştera-
Sirnea-Fundata, judeţul Braşov. 
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 
 
Sursa: bugetul MDRT 
Capitolul 8701, Grupa/Titlul 20, 
art. 30 - Bunuri şi servicii 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3320. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 43 mii lei pentru 
construirea unui Centru de Informare 
Turistică în localitatea Azuga, 
judeţul Prahova. 
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3321. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 43 mii lei pentru 
construirea unui Centru de Informare 
Turistică în localitatea Pârâul Rece, 
judeţul Braşov. 
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3322. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 6450 mii lei pentru 
construirea unei piste de cicloturism 
între localităţile Sinaia-Bolboci-
Peştera, judeţul Braşov 
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 
 
Sursa: bugetul MDRT 
Capitolul 8701, Grupa/Titlul 20, 
art. 30 - Bunuri şi servicii 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3323. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 6450 mii lei pentru 
construirea unui Welcome Center 
Bucureşti A1, în  judeţul Ilfov.  
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3324. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 6450 mii lei pentru 
construirea unui Welcome Center 
Bucureşti A2, în  judeţul Ilfov.  
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3325. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 600 mii lei pentru 
construirea unui Welcome Center 
Bucureşti –Aeroportul Otopeni, în 
judeţul Ilfov.  
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3326. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 322 mii lei pentru 
construirea unui Centru de Informare 
Turistică în Piaţa Unirii, Bucureşti. 
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3327. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 322 mii lei pentru 
construirea unui Centru de Informare 
Turistică în Piaţa Arcul de Triumf, 
Bucureşti. 
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3328. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 250 mii lei pentru 
construirea unui Centru de Informare 
Turistică în Gara de Nord, Bucureşti. 
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3329. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 1612 mii lei pentru 
construirea unei piste de cicloturism 
de 60 de KM – Inel verde al 
Bucureştiului. 
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3330. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 86 mii lei pentru 
promovarea obiectivului turistic 
Bucureşti la IMEX Frankfurt 2011. 
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3331. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 709 mii lei pentru 
construirea unei piste de cicloturism 
între localităţile Constanţa-Mamaia-
Histria, judeţul Constanţa. 
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat.

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 
 
Sursa: bugetul MDRT 
Capitolul 8701, Grupa/Titlul 20, 
art. 30 - Bunuri şi servicii 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3332. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 2580 mii lei pentru 
realizarea unei linii de feribot turistic 
între Svinita şi Milanovic 
(parteneriat RO-SRB), judeţul 
Mehedinţi. 
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 
 
Sursa: bugetul MDRT 
Capitolul 8701, Grupa/Titlul 20, 
art. 30 - Bunuri şi servicii 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3333. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 645 mii lei pentru 
dezvoltarea potenţialului turistic în 
zona Bistra-Valea Vişeului-Rahov 
(parteneriat RO-UKR), Judeţul 
Maramureş.  
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 
 

finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3334. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 387 mii lei pentru 
dezvoltarea potenţialului turistic în 
zonele Ulma-Seletin şi Izvoarele 
Sucevei-Ruska (parteneriat RO-
UKR), Judeţul Suceava.  
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3335. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se alocă suma de 387 mii lei pentru 
dezvoltarea potenţialului turismului 
rustic în zona 2 Mai-Vama Veche-
Durankulak (parteneriat RO-BG), 
Judeţul Consanţa.  
 
Autor:  

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 

Se propune respingerea întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

3336. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 120 mii lei pentru 
realizarea unei zone pietonale în 
Câmpulung Moldovenesc, judeţul 
Suceava  
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 
 
Sursa: bugetul MDRT 
Capitolul 8701, Grupa/Titlul 20, 
art. 30 - Bunuri şi servicii 

Se propune respingerea întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
-Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
3337. Anexa nr. 3/ 15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 120 mii lei pentru 
realizarea unei zone pietonale în 
Vatra Dornei, judeţul Suceava  
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 
 
Sursa: bugetul MDRT 
Capitolul 8701, Grupa/Titlul 20, 
art. 30 - Bunuri şi servicii 

Se propune respingerea întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
-Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

3338. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în localitatea 
Suceviţa, judeţul Suceava  
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
-Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
3339. Anexa nr. 3/ 15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în localitatea 
Moldoviţa, judeţul Suceava  
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
-Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
3340. Anexa nr. 3/ 15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în localitatea 
Putna, judeţul Suceava  
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 

Se propune respingerea întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
-Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

3341. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în localitatea 
Humor, judeţul Suceava  
 
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
-Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
3342. Anexa nr. 3/ 15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în localitatea 
Voroneţ, judeţul Suceava  
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
-Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
3343. Anexa nr. 3/ 15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 120 mii lei pentru 
realizarea unei zone pietonale în 
localitatea Borşa, judeţul Maramureş. 
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 
 
Sursa: bugetul MDRT 
Capitolul 8701, Grupa/Titlul 20, 
art. 30 - Bunuri şi servicii 

Se propune respingerea întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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crt. 
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 nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
-Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

3344. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 120 mii lei pentru 
realizarea unei zone pietonale în 
localitatea Sighetul Marmaţiei, 
judeţul Maramureş.  
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 
 
Sursa: bugetul MDRT 
Capitolul 8701, Grupa/Titlul 20, 
art. 30 - Bunuri şi servicii 

Se propune respingerea întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
-Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
3345. Anexa nr. 3/ 15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în localitatea 
Bârsana, judeţul Maramureş.  
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea întrucât: 
-Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
-Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
3346. Anexa nr. 3/ 15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în localitatea 
Vadu Izei, judeţul Maramureş.  
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1416 -

Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3347. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în localitatea 
Săpânţa, judeţul Maramureş.  
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3348. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în localitatea 
Păltiniş, judeţul Sibiu.  
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3349. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în localitatea 
Ocna Sibiului, judeţul Sibiu.  
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3350. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în localitatea Gura 
Raului, judeţul Sibiu.  
 
Autor:  

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3351. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 120 mii lei pentru 
realizarea unei zone pietonale în 
localitatea Zărneşti, judeţul Braşov.  
 
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 
 
Sursa: bugetul MDRT 
Capitolul 8701, Grupa/Titlul 20, 
art. 30 - Bunuri şi servicii 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3352. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 

Se  alocă suma de 120 mii lei pentru 
realizarea unei zone pietonale în 
localitatea Râşnov, judeţul Braşov.  
 
Autor:  

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 
 
Sursa: bugetul MDRT 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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Obiective de investiţii în turism Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Capitolul 8701, Grupa/Titlul 20, 
art. 30 - Bunuri şi servicii 

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3353. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în localitatea 
Bran, judeţul Braşov.  
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3354. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se  alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în localitatea 
Râşnov, judeţul Braşov.  

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3355. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 120 mii lei pentru 
realizarea unei zone pietonale în 
localitatea Sinaia, judeţul Prahova.  
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 
 
Sursa: bugetul MDRT 
Capitolul 8701, Grupa/Titlul 20, 
art. 30 - Bunuri şi servicii 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3356. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se  alocă suma de 120 mii lei pentru 
realizarea unei zone pietonale în 
localitatea Buşteni, judeţul Prahova.  

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

 
Sursa: bugetul MDRT 
Capitolul 8701, Grupa/Titlul 20, 
art. 30 - Bunuri şi servicii 
 
 

obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3357. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 120 mii lei pentru 
realizarea unei zone pietonale în 
localitatea Predeal, judeţul Braşov.  
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 
 
Sursa: bugetul MDRT 
Capitolul 8701, Grupa/Titlul 20, 
art. 30 - Bunuri şi servicii 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3358. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Se  alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
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Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

informare turistică în cadrul 
Mănăstirii Cernica, judeţul Ilfov.  
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3359. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în cadrul 
Mănăstirii Pasarea, judeţul Ilfov.  
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 
 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3360. Anexa nr. 3/ 15/02 Se  alocă suma de 420 mii lei pentru Finanţarea acestui proiect Se propune respingerea întrucât: 
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Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în cadrul 
Mănăstirii Căldăruşani, judeţul Ilfov. 
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3361. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 120 mii lei pentru 
realizarea unei zone pietonale în 
municipiul Constanţa.  
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 
 
Sursa: bugetul MDRT 
Capitolul 8701, Grupa/Titlul 20, 
art. 30 - Bunuri şi servicii 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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3362. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 120 mii lei pentru 
realizarea unei zone pietonale în 
localitatea Mamaia, judeţul 
Constanţa.  
 
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea infrastructurii 
turistice a regiunii. 
 
Sursa: bugetul MDRT 
Capitolul 8701, Grupa/Titlul 20, 
art. 30 - Bunuri şi servicii 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3363. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Art. 02/alin. 21 – 
Obiective de investiţii în turism 

Se  alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în zona Sinoe-
Histria, judeţul Constanţa.  
Autor:  
Deputat PNL Radu Stroe 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice 
 
Sursa: bugetul MDRT Proiecte cu 
finanaţare din fonduri externe 
nerambursabile(FEN), postaderare 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
3364. Anexa 3/15/29 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cod obiectiv 16 - 
Program construcţii săli de sport  A 
(obiective în continuare)  
 

Se propune alocarea sumei de 17.000 
mii lei pentru executarea lucrărilor 
de utilare a sălii polivalente din mun. 
Craiova, jud Dolj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Ionuţ Stroe, 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru ca sala polivalentă să fie 
funcţională este necesară alocarea 
sumei respective pentru utilarea 
acesteia.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3365. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  800 mii lei pentru 
finalizare amenajare de drumuri 
comunale în comuna Boldur, jud 
Timiş. 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horia 
CRISTIAN, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 

Pentru creşterea gradului de 
siguranţă al locuitorilor din zonă, 
continuarea investiţiei realizată în 
proporţie de 60% este imperiod 
necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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 obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3366. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  800 mii lei pentru 
finalizare amenajare de drumuri în 
comuna Libling, jud Timiş. 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horia 
CRISTIAN, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3367. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cod obiectiv 16 - 
Program construcţii săli de sport  A 
(obiective în continuare)  
 

Se propune alocarea sumei de 700 
mii lei pentru finalizare în localităţile 
Costei, Tipari-Paru, comuna Costei, 
jud.Timiş 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Ionuţ Stroe, 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Creşterea gradului de confort al 
locuitorilor din localitate. 
Continuare obiectiv de investiţii, 
realizat în proporţie de 15%. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3368. Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la capitolul 7001, Grupa 
51, art. 2, alin. 20 “Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor” 
cu suma de 500 mii lei, pentru 

Proiect in derulare spre finalizare. 
Acest proiect este necesar a se 
finaliza pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului 
de civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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extindere reţea alimentară cu apă şi 
canalizare în oraşul Bechet, judeţul 
Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului.   

neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

 
3369. Anexa nr.3/15  

Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la capitolul 7001, Grupa 
51, art. 2, alin. 20 “Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor” 
cu suma de 400 mii lei, necesară 
pentru sistemul de alimentare cu apă 
şi de canalizare în comuna Bistreţ, 
judeţul Dolj. 

Este necesară continuarea lucrarilor 
la alimentarea cu apa în vederea 
îmbunătăţirii infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3370. Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 200 mii lei necesară 
pentru asfaltarea drumurilor din 
comuna Bistreţ, judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
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au fost dimensionate în raport  cu 
sarcinile ce îi revin acestei  
instituţii în  anul  2011. 

3371. Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  600 mii lei necesară pentru 
înfiinţarea sistemului de canalizare în 
comuna Calopăr, judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Locuitorii comunei Calopăr nu au 
reţea de canalizare. Pentru 
asigurarea unor condiţii sporite  
indispensabile unei comunităţi, este 
necesar să se introducă sistemul de 
canalizare  
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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3372. Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la capitolul 7001, Grupa 
51, art. 2, alin. 20 “Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor” 
cu suma de 500 mii lei, necesară 
pentru sistemul de alimentare cu apă 
şi de canalizare în comuna Ghidici, 
judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Este necesară continuarea lucrarilor 
la alimentarea cu apa în vederea 
îmbunătăţirii infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3373. Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VII – TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
alineat 01 – Transferuri căte instituţii 
publice, cu suma de 150 mii lei 
pentru modernizare bazei sportive 
din comuna Gîngiova, judeţul Dolj. 
 

Reabilitarea acestei baze sportive 
este oportună pentru ca tinerii din 
localitate să desfăşoare activităţi 
sportive în condiţii optime de 
siguranţă. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 
 

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale au fost dimensionate în 
raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3374. Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la capitolul 7001, Grupa 
51, art. 2, alin. 20 “Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor” 
cu suma de 300 mii lei, pentru 
extindere reţea alimentare cu apă în 
comuna Măceşu de Jos, judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
Acest proiect este necesar a se 
finaliza pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului 
de civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerul Transporturilor 
şi Infrastructurii. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
au fost dimensionate în raport  cu 
sarcinile ce îi revin acestei  
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instituţii în  anul  2011. 
3375. Anexa nr.3/15  

Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la capitolul 7001, Grupa 
51, art. 2, alin. 20 “Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor” 
cu suma de 250 mii lei, pentru 
extindere reţea alimentară cu apă în 
comuna Ostroveni, judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
Acest proiect este necesar a se 
finaliza pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului 
de civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri au fost 
dimensionate în raport  cu 
sarcinile ce îi revin acestei  
instituţii în  anul  2011. 

3376. Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VII – TRANSFERURUI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
alineat 01 – Transferuri căte instituţii 
publice, cu suma de 150 mii lei 

Reabilitarea acestei baze sportive 
este oportună pentru ca tinerii din 
localitate să desfăşoare activităţi 
sportive în condiţii optime de 
siguranţă. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Apărării 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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pentru modernizare bazei sportive 
din comuna Ostroveni, judeţul Dolj. 
 

Naţionale. 
 

priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale au fost dimensionate în 
raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3377. Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la capitolul 7001, Grupa 
51, art. 2, alin. 20 “Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor” 
cu suma de 200 mii lei, pentru 
extindere reţea alimentară cu apă în 
comuna Podari, judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
Acest proiect este necesar a se 
finaliza pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului 
de civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Administraţiei 
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Prezidenţiale au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3378. Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VII – TRANSFERURUI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
alineat 01 – Transferuri către 
instituţii publice, cu suma de 150 mii 
lei necesară pentru modernizare 
bazei sportive din comuna Rast, 
judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 
 

Reabilitarea acestei baze sportive 
este oportună pentru ca tinerii din 
localitate să desfăşoare activităţi 
sportive în condiţii optime de 
siguranţă. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale au fost dimensionate în 
raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3379. Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02, alineat 04 „Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 

Construcţia sălii de sport este 
benefică pentru a încuraja şi 
stimula desfăşurarea activităţilor 
sportive de către locuitorii 
comunei.  
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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sport” cu suma de 500 mii lei, 
necesară pentru construcţie sală de 
sport în comuna Rast, judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Transporturilor şi Infrastructurii. priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
au fost dimensionate în raport  cu 
sarcinile ce îi revin acestei  
instituţii în  anul  2011. 

3380. Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la capitolul 7001, Grupa 
51, art. 2, alin. 20 “Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor” 
cu suma de 500 mii lei, necesară 
pentru sistemul de alimentare cu apă 
şi de canalizare în comuna Rojişte, 
judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Este necesară realizarea lucrărilor 
la alimentarea cu apă în vederea 
îmbunătăţirii infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3381. Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02, alineat 04 „Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport” cu suma de 1.000 mii lei, 
necesară pentru construcţie blocuri 
ANL  în oraşul Segarcea, judeţul 
Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Asigurarea fondului de locuinţe 
necesar în special persoanelor 
defavorizate care nu-şi pot 
achiziţiona un imobil, mai ales 
acum, în perioadă de criză. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri au fost 
dimensionate în raport  cu 
sarcinile ce îi revin acestei  
instituţii în  anul  2011. 

3382. Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Capitolul 5001, grupa 
51,  Titlul VI- TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 

Realizarea acestui obiectiv  este 
necesara pentru evitarea 
inundatiilor si imbunatatirea 
conditiilor de 
trafic. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
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ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, cu 
suma de 500 mii lei pentru construire 
pod în comuna Ţuglui, judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale. 

finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale au fost dimensionate în 
raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3383. Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la capitolul 7001, Grupa 
51, art. 2, alin. 20 “Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor” 
cu suma de 350 mii lei, necesară 
pentru sistemul de alimentare cu apă 
şi de canalizare în comuna Urzicuţa, 
judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Este necesară realizarea lucrărilor 
la alimentarea cu apă în vederea 
îmbunătăţirii infrastructurii şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3384. Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la capitolul 7001, Grupa 
51, art. 2, alin. 20 “Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor” 
cu suma de 220 mii lei, pentru 
extindere reţea alimentară cu apă în 
comuna Valea Stanciului, judeţul 
Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
Acest proiect este necesar a se 
finaliza pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului 
de civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului.   

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
au fost dimensionate în raport  cu 
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sarcinile ce îi revin acestei  
instituţii în  anul  2011. 

3385. Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 7001, titlu 51, 
alineatul 03 Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate cu suma de 300 mii lei 
pentru modernizarea drumurilor 
locale din comuna Calopăr, judeţul 
Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Acest proiect este necesar pentru 
realizarea investiţiei, astfel încât 
locuitorii acestei comune să 
beneficieze de condiţii de viaţă 
civilizate. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale au fost dimensionate în 
raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3386. Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02, alineat 04 „Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport” cu suma de 1.290 mii lei 

Obiectivul se încadrează în limitele 
de finanţare ale OG 7/2006, 
realizarea acestuia este absolut 
necesară pentru asigurarea unor 
condiţii de viaţă decente pentru 
locuitorii din comuna Calopăr. 
 
 
Sursa de finanţare:

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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necesară pentru construcţie sală de 
sport în comuna Calopăr, judeţul 
Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii. 

obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
au fost dimensionate în raport  cu 
sarcinile ce îi revin acestei  
instituţii în  anul  2011. 

3387. Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la capitolul 7001, Grupa 
51, art. 2, alin. 20 “Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor” 
cu suma de 2.250 mii lei, pentru 
asigurarea alimentării cu apă în 
sistem centralizat al comunei 
Calopăr, judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Proiect in derulare spre finalizare. 
Acest proiect este necesar a se 
finaliza pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului 
de civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului.   

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în raport  cu 
sarcinile ce îi revin acestei  
instituţii în  anul  2011. 

3388. Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 7001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 1.300 mii lei necesară 
pentru asfaltarea DC 95 Calopăr – 
Panaghia – Sălcuţa,  judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, iar sumele  
stabilite pe destinaţiile din 
bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
au fost dimensionate în raport  cu 
sarcinile ce îi revin acestei  
instituţii în  anul  2011. 
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3389. Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la capitolul 7001, Grupa 
51, art. 2, alin. 20 “Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor” 
cu suma de 100 mii de lei, necesară 
pentru sistemul de alimentare cu apă, 
de canalizare şi staţie de epurare în 
sistem centralizat în comuna 
Gîngiova, judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării 
transfrontaliere, reducerea poluării 
solului, a apelor subterane şi a 
apelor de suprafaţă receptoare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3390. Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VII – TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
alineat 01 – Transferuri către 
instituţii publice, cu suma de 250 mii 
lei necesară pentru modernizare 
stadion din comuna Urzicuţa, judeţul 
Dolj. 

Reabilitarea acestui stadion este 
oportună pentru ca tinerii din 
localitate să desfăşoare activităţi 
sportive şi în acelaşi timp să 
sporească numărul de competiţii 
sportive în condiţii optime de 
siguranţă. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

 proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale au fost dimensionate în 
raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3391. Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 7001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 100 mii lei necesară 
pentru asfaltarea drumurilor locale 
din comuna Urzicuţa,  judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
au fost dimensionate în raport  cu 
sarcinile ce îi revin acestei  
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instituţii în  anul  2011. 
3392. Anexa nr.3/15  

Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 7001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 10.000 mii lei necesară 
pentru asfaltarea drumurilor locale 
din oraşul Segarcea,  judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
au fost dimensionate în raport  cu 
sarcinile ce îi revin acestei  
instituţii în  anul  2011. 

3393. Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VII – TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
alineat 01 – Transferuri către 
instituţii publice, cu suma de 600 mii 
lei pentru construcţia unei pieţe în 

Această investiţie este necesară 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 
viaţă a comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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oraşul Segarcea, judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3394. Anexa nr.3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma 300 mii lei necesară pentru 
completarea sistemului clasic de 
producere a apei calde cu un sistem 
care utilizează energia solară şi care 
conduce la îmbunătăţirea calităţii 
apei, aerului şi solului în  comuna 
Sadova, judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Realizarea acestui proiect poate fi 
benefică pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai pentru locuitorii 
din comuna  Sadova. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3395. Anexa nr.3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la Cap. 5001, Grupa 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Art. 01, Alin. 13, Programe de 
dezvoltare, cu suma de 245 mii lei, 
necesară pentru cofinanţarea 
Proiectului “Parc energetic 
fotovoltaic” comuna Sadova, judeţul 
Dolj 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Suma solicitată este necesară pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi 
pentru asigurarea unui trai decent. 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3396. Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
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Turismului Turismului la capitolul 7001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 3.000 mii lei necesară 
pentru asfaltarea a 25 de km de 
drumuri locale din comuna Rojişte,  
judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
au fost dimensionate în raport  cu 
sarcinile ce îi revin acestei  
instituţii în  anul  2011. 

3397. Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 7001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 500  mii lei necesară 
pentru asfaltarea drumurilor locale 
din comuna Cârna,  judeţul Dolj. 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
au fost dimensionate în raport  cu 
sarcinile ce îi revin acestei  
instituţii în  anul  2011. 

3398. Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la capitolul 7001, Grupa 
51, art. 2, alin. 20 “Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor” 
cu suma de 300 mii lei pentru 
sistemul de  alimentare cu apă în 
comuna Cârna, judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Acest proiect este necesar a se 
finaliza pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii şi creşterea gradului 
de civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri.  

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri au fost 
dimensionate în raport  cu 
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sarcinile ce îi revin acestei  
instituţii în  anul  2011. 

3399. Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
02, alineat 04 „Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport” cu suma de 400 mii lei 
necesară pentru construcţie bază 
sportivă în comuna Cârna, judeţul 
Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Realizarea acestei baze sportive 
este  necesară pentru asigurarea 
unor condiţii de viaţă decente 
pentru locuitorii din comuna Cârna. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
au fost dimensionate în raport  cu 
sarcinile ce îi revin acestei  
instituţii în  anul  2011. 

3400. Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, la capitolul 7001, Grupa 
51, art. 2, alin. 20 “Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor” 
cu suma de 500 mii lei necesară 
pentru înfiinţarea sistemului de 
alimentare cu apă şi canalizare în 

Metodele actuale de procurare a 
apei, mai ales în mediul rural, direct 
de la fântâni şi puţuri nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale pentru modenizarea satului 
românesc, pentru un trai decent 
sunt necesare astfel de investiţii. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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comuna Bratovoieşti, satele Bădoşi şi 
Prunet, judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3401. Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 7001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 500 mii lei necesară a 9,5 
km în satele Bădoşi şi Prunet, 
comuna Bratovoieşti, judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Transporturilor şi Infrastructurii 
au fost dimensionate în raport  cu 
sarcinile ce îi revin acestei  
instituţii în  anul  2011. 

3402. Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 7001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 500 mii lei necesară 
pentru asfaltarea drumurilor locale 
din oraşul Bechet,  judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Starea precară a drumurilor locale 
îngreunează desfăşurarea 
activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
au fost dimensionate în raport  cu 
sarcinile ce îi revin acestei  
instituţii în  anul  2011. 

3403. Anexa nr.3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului la capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VII – TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 

Modernizarea acestui stadion este 
oportună pentru ca tinerii din 
localitate să desfăşoare activităţi 
sportive şi în acelaşi timp să 
sporească numărul de competiţii 
sportive în condiţii optime de 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
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alineat 01 – Transferuri către 
instituţii publice, cu suma de 100 mii 
lei necesară pentru modernizare 
stadion oraşul Bechet, judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 
 

siguranţă. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale. 
 

investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale au fost dimensionate în 
raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3404. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 2000 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 

31, în lungime de 2 km,  comuna 
BÂRGĂUANI, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 31 este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3405. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 900 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 36, în 

lungime de 0,9 km,  comuna 
BÂRGĂUANI, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 36 este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3406. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

Alocarea sumei de 2300 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
182, în lungime de 2,3 km,  comuna 

TUPILAŢI, judeţul Neamţ 

Motivaţia: DC 182 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
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local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3407. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 3000 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 

60, în lungime de 3 km,  comuna 
BÂRA, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 60 este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3408. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 3000 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 

61, în lungime de 3 km,  comuna 
BOGHICEA, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 61 este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3409. ANEXA nr. 3/15/01 Alocarea sumei de 2750 mii lei Motivaţia: DC 178 este Se propune respingerea întrucât: 
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Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
178, în lungime de 2,75 km,  comuna 

TĂMĂŞENI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3410. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 8500 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
83, în lungime de 8,5 km,  comuna 

ICUŞEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 83 este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3411. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 8000 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 

81, în lungime de 8 km,  comuna 
BOZIENI, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 81 este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3412. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 5000 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
82A, în lungime de 5 km,  comuna 

DOLJEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 82A este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3413. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1500 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
25, în lungime de 1,5 km,  comuna 

RĂZBOIENI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 25 este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3414. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 5500 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DS 
995, DS 4490, DS 2592, DS 215, în 

lungime de 5,5 km,  comuna 
BOZIENI, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DS 995, DS 4490, DS 
2592, DS 215 sunt impracticabile 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3415. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 3970 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
51, în lungime de 3,97 km,  comuna 

CORDUN, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 51 este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3416. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 

Alocarea sumei de 3000 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 

54, în lungime de 3 km,  comuna 
CORDUN, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Motivaţia: DC 54 este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
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Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineatul 3 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3417. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1200 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
178, în lungime de 1,2 km,  comuna 

SAGNA, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 178 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3418. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 2600 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DS, 

în lungime de 2,6 km,  comuna 
SAGNA, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DS este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3419. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 

Alocarea sumei de 7000 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 

Motivaţia: DC 62 este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

62, în lungime de 7 km,  comuna 
STĂNIŢA, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3420. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 4600 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
63, în lungime de 4,6 km,  comuna 

STĂNIŢA, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 63 este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3421. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 5500 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
78, în lungime de 5,5 km,  comuna 
VALEA URSULUI, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 78 este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
3422. ANEXA nr. 3/15/01 

Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 3900 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
77, în lungime de 3,9 km,  comuna 
VALEA URSULUI, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 77 este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3423. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 4000 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
68A, în lungime de 4 km,  comuna 

PÂNCEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 68A este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3424. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 2100 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
72, în lungime de 2,1 km,  comuna 

BOZIENI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 72 este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3425. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1000 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 

21, în lungime de 1 km,  comuna 
TAZLĂU, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 21 este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3426. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

Alocarea sumei de 2400 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
120, în lungime de 2,4 km,  comuna 

TAZLĂU, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 120 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
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01; Alineatul 3 dezvoltare rurală. investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3427. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 4200 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
127, în lungime de 4,2 km,  comuna 
PIATRA ŞOIMULUI, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 127 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3428. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 3130 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
104, în lungime de 3,13 km,  comuna 

COSTIŞA, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 104 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3429. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 

Alocarea sumei de 3400 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
117, în lungime de 3,4 km,  comuna 

Motivaţia: DC 117 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineatul 3 

COSTIŞA, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 
 
 

poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3430. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 6370 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
75, în lungime de 6,37 km,  comuna 

ONICENI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 75 este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1472 -

principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3431. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1600 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
273, în lungime de 1,6 km,  comuna 

ROMÂNI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 273 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1473 -

3432. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 9400 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
159, în lungime de 9,4 km,  comuna 

PIPIRIG, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 159 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3433. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1380 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 

113 A, în lungime de 1,38 km,  
comuna BÂRGĂUANI, judeţul 

Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 113 A este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3434. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1240 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
114, în lungime de 1,24 km,  comuna 

BÂRGĂUANI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 114 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1475 -

Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3435. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 6000 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 

19, în lungime de 6 km,  comuna 
PĂSTRĂVENI, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 19 este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3436. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 3900 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
21, în lungime de 3,9 km,  comuna 

PĂSTRĂVENI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 21 este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
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- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3437. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 12400 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
146, în lungime de 12,4 km,  comuna 

HANGU, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 146 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3438. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 4400 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
149, în lungime de 4,4 km,  comuna 

HANGU, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 149 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3439. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

Alocarea sumei de 3200 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
145, în lungime de 3,2 km,  comuna 

HANGU, judeţul Neamţ 

Motivaţia: DC 145 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
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local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3440. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 2300 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DS, 

în lungime de 2,3 km,  comuna 
VÂNĂTORI, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DS este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3441. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1500 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea 

DL, în lungime de 1,5 km,  comuna 
CEAHLĂU, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3442. ANEXA nr. 3/15/01 Alocarea sumei de 800 mii lei pentru Motivaţia: DL este impracticabil Se propune respingerea întrucât: 
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Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

modernizarea şi asfaltarea DL, în 
lungime de 0,8 km,  comuna 
CEAHLĂU, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3443. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1300 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea 

DL, în lungime de 1,3 km,  comuna 
CEAHLĂU, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3444. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 3500 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
174, în lungime de 3,5 km,  comuna 

GHINDĂOANI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 174 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3445. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 5800 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
21, în lungime de 5,8 km,  comuna 

TIMIŞEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 21 este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3446. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1210 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
190, în lungime de 1,21 km,  comuna 

FARCAŞA, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 190 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3447. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1600 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DS 
215 (str. Progresului), în lungime de 

1,6 km,  comuna SĂBĂOANI, 
judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DS 215(str. Progresului) 
este impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3448. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1760 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DS 
846 (str. Luceafărului), în lungime de 

1,76 km,  comuna SĂBĂOANI, 
judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DS 846 (str. 
Luceafărului) este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3449. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 

Alocarea sumei de 950 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DS 1306 
(str. Ciocârliei), în lungime de 0,95 
km,  comuna SĂBĂOANI, judeţul 

Neamţ 

Motivaţia: DS 1306 (str. Ciocârliei) 
este impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
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Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineatul 3 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3450. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1235 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DS 
4498 (str. Păcii), în lungime de 1,235 

km,  comuna SĂBĂOANI, judeţul 
Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DS 4498 (str. Păcii) este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3451. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 6400 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
98, în lungime de 6,4 km,  comuna 

BAHNA, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 98 este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3452. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 

Alocarea sumei de 4000 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 

Motivaţia: DC 101 este 
impracticabil pentru circulaţia 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

101, în lungime de 4 km,  comuna 
BAHNA, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3453. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 5000 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
1029, în lungime de 5 km,  comuna 

BORLEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 1029este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3454. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 800 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 889, 

în lungime de 0,8 km,  comuna 
BORLEŞTI, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 889 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
3455. ANEXA nr. 3/15/01 

Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 2500 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
120, în lungime de 2,5 km,  comuna 

CÂNDEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 120 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3456. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 900 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DS (str. 
Daradanea), în lungime de 0,9 km,  

comuna CÂNDEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DS (str. Daradanea)este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3457. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 700 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DS (str. 
Biserica Socea), în lungime de 0,7 
km,  comuna CÂNDEŞTI, judeţul 

Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DS (str. Biserica Socea) 
este impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3458. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 500 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DS (str. 
Spre Pârloage), în lungime de 0,5 
km,  comuna CÂNDEŞTI, judeţul 

Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DS (str. Spre Pârloage) 
este impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3459. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

Alocarea sumei de 1050 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DS 
(str. Biserica Cândeşti), în lungime 
de 1,05 km,comuna CÂNDEŞTI, 

judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Motivaţia: DS (str. Biserica 
Cândeşti) este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
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01; Alineatul 3 Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi dezvoltare rurală. investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3460. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 3900 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
109, în lungime de 3,9 km,comuna 

DOCHIA, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 109 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3461. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 400 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DS ( 

strada comunală nr.2), în lungime de 
0,4 km,comuna DOCHIA, judeţul 

Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DS ( strada comunală 
nr.2) este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3462. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 

Alocarea sumei de 400 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DS ( 

strada comunală nr.3), în lungime de 

Motivaţia: DS ( strada comunală 
nr.3) este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de transport; 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineatul 3 

0,4 km,comuna DOCHIA, judeţul 
Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3463. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 400 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DS ( 

strada comunală nr.4), în lungime de 
0,4 km,comuna DOCHIA, judeţul 

Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DS ( strada comunală 
nr.4) este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1495 -

principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3464. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 400 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DS ( 

strada comunală nr.5), în lungime de 
0,4 km,comuna DOCHIA, judeţul 

Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DS ( strada comunală 
nr.5) este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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3465. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 400 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DS ( 

strada comunală nr.6), în lungime de 
0,4 km,comuna DOCHIA, judeţul 

Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DS ( strada comunală 
nr.6) este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3466. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 400 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DS ( 

strada comunală nr.7), în lungime de 
0,4 km,comuna DOCHIA, judeţul 

Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DS ( strada comunală 
nr.7) este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3467. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 400 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DS ( 

strada comunală nr.8), în lungime de 
0,4 km,comuna DOCHIA, judeţul 

Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DS ( strada comunală 
nr.8) este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3468. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 400 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DS ( 

strada comunală nr.9), în lungime de 
0,4 km,comuna DOCHIA, judeţul 

Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DS ( strada comunală 
nr.9) este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3469. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 7000 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 

537, în lungime de 7 km,comuna 
MOLDOVENI, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 537 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
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- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3470. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 2105 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
107, în lungime de 2,1 km,comuna 

PODOLENI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 107 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3471. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1600 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DS 
(str. Sf. Treime), în lungime de 1,6 
km,comuna PODOLENI, judeţul 

Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DS (str. Sf. Treime) este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3472. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

Alocarea sumei de 1630 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DS 
(str. A. I. Cuza), în lungime de 1,63 

km,comuna PODOLENI, judeţul 

Motivaţia: DS (str. A. I. Cuza) este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
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local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3473. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1550 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DS 
(str. Bociuleşti), în lungime de 1,55 
km,comuna PODOLENI, judeţul 

Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DS (str. Bociuleşti) este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3474. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1100 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DS 

(str. Făget), în lungime de 1,1 
km,comuna PODOLENI, judeţul 

Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DS (str. Făget) este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3475. ANEXA nr. 3/15/01 Alocarea sumei de 1914 mii lei Motivaţia: DS (str. Gării) este Se propune respingerea întrucât: 
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Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

pentru modernizarea şi asfaltarea DS 
(str. Gării), în lungime de 1,914 
km,comuna PODOLENI, judeţul 

Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3476. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 763 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DS (str. 
Ion Creangă), în lungime de 0,763 
km,comuna PODOLENI, judeţul 

Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DS (str. Ion Creangă) 
este impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3477. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1525 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DS 
(str. Libertăţii), în lungime de 1,525 

km,comuna PODOLENI, judeţul 
Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DS (str. Libertăţii) este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3478. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 917 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DS (str. 
Stadionului), în lungime de 0,917 
km,comuna PODOLENI, judeţul 

Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DS (str. Stadionului) 
este impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3479. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 900 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DS (str. 

Tineretului), în lungime de 0,9 
km,comuna PODOLENI, judeţul 

Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DS (str. Tineretului) este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3480. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1720 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DS 
(str. Grădiniţei), în lungime de 1,72 
km,comuna PODOLENI, judeţul 

Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DS (str. Grădiniţei) este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3481. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1742 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DS 
(str. Bisericii), în lungime de 1,742 
km,comuna PODOLENI, judeţul 

Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DS (str. Bisericii) este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3482. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 

Alocarea sumei de 1859 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DS 

(str. Şesului), în lungime de 1,859 
km,comuna PODOLENI, judeţul 

Neamţ 

Motivaţia: DS (str. Şesului) este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
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Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineatul 3 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3483. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 2126 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DS 
(str. Vatra Nouă nr. 1, nr.3, nr. 4, nr. 

5, nr. 6), în lungime de 2,126  
km,comuna PODOLENI, judeţul 

Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DS (str. Vatra Nouă nr. 
1, nr.3, nr. 4, nr. 5, nr. 6) este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3484. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 6000 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 

109, în lungime de 6 km, oraş 
ROZNOV, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 109 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3485. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 

Alocarea sumei de 3850 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 

Motivaţia: DC 108 este 
impracticabil pentru circulaţia 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

108, în lungime de 3,85 km, oraş 
ROZNOV, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 
 

finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3486. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1300 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DL 
(str. Şcolii Chintinici), în lungime de 

1,3 km, oraş ROZNOV, judeţul 
Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DL (str. Şcolii 
Chintinici) este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3487. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 600 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DL (str. 
Ţărnii), în lungime de 0,6 km, oraş 

ROZNOV, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DL (str. Ţărnii) este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
3488. ANEXA nr. 3/15/01 

Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1250 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DL 
(str. Sub Deal), în lungime de 1,25 
km, oraş ROZNOV, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DL (str. Sub Deal) este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3489. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 950 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DL (str. 
Trandafirilor), în lungime de 0,95 

km, oraş ROZNOV, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DL (str. Trandafirilor) 
este impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3490. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1080 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DL 
(str. Gutuiului), în lungime de 1,08 
km, oraş ROZNOV, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DL (str. Gutuiului) este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3491. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1618 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DL 
(str. Islazului), în lungime de 1,618 
km, oraş ROZNOV, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DL (str. Islazului) este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3492. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

Alocarea sumei de 571 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DL (str. 
Preot Doloiu), în lungime de 0,571 
km, oraş ROZNOV, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DL (str. Preot Doloiu) 
este impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1515 -

01; Alineatul 3 dezvoltare rurală. investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3493. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 2000 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 

158, în lungime de 2 km, comuna 
PIPIRIG, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 158 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3494. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1900 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
106, în lungime de 1,9 km, comuna 

ZĂNEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 106 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3495. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 

Alocarea sumei de 582 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DL (str. 

Preot Macovei), în lungime de 0,582 

Motivaţia: DL (str. Preot Macovei) 
este impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineatul 3 

km, comuna SĂVINEŞTI, judeţul 
Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3496. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 350 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DL (str. 
Aleea Parcului), în lungime de 0,35 
km, comuna SĂVINEŞTI, judeţul 

Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DL (str. Aleea Parcului) 
este impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3497. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 493 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DL (str. 
Tineretului), în lungime de 0,493 
km, comuna SĂVINEŞTI, judeţul 

Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DL (str. Tineretului) este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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3498. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1500 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DL 
(str. Grădinarilor), în lungime de 1,5 
km, comuna SĂVINEŞTI, judeţul 

Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DL (str. Grădinarilor) 
este impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3499. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 464 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DL (str. 
Macului), în lungime de 0,464 km, 

comuna SĂVINEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DL (str. Macului) este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3500. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 500 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DL (str. 

Bistriţei), în lungime de 0,5 km, 
comuna SĂVINEŞTI, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DL (str. Bistriţei) este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3501. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 667 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DL (str. 

General Bunis), în lungime de 0,667 
km, comuna SĂVINEŞTI, judeţul 

Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DL (str. General Bunis) 
este impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3502. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1135 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DL 
(str. Cracăului), în lungime de 1,135 
km, comuna SĂVINEŞTI, judeţul 

Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DL (str. Cracăului) este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1522 -

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3503. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1200 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 

15, în lungime de 1,2 km, comuna 
ŢIBUCANI, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 15 este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3504. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1300 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 

16, în lungime de 1,3 km, comuna 
ŢIBUCANI, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 16 este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3505. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

Alocarea sumei de 500 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DC 17, în 

lungime de 0,5 km, comuna 
ŢIBUCANI, judeţul Neamţ 

Motivaţia: DC 17 este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
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local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3506. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1000 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 

18, în lungime de 1 km, comuna 
ŢIBUCANI, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 18 este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3507. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 2186 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 

117, în lungime de 2,186 km, 
comuna BÂRGĂUANI, judeţul 

Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 117 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3508. ANEXA nr. 3/15/01 Alocarea sumei de 1400 mii lei Motivaţia: DL este impracticabil Se propune respingerea întrucât: 
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Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

pentru modernizarea şi asfaltarea DL 
(Bodeşti de Jos), în lungime de 1,4 

km, comuna BODEŞTI, judeţul 
Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3509. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1300 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DL 

(Biserica Oşloveni), în lungime de 
1,3 km, comuna BODEŞTI, judeţul 

Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3510. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 421 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DL (Pod 
Cracău), în lungime de 0,421 km, 
comuna BODEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3511. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 600 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DL (Pod 

Bodeşti), în lungime de 0,6 km, 
comuna BODEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3512. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1800 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DL 
(Almaş Complex), în lungime de 1,8 

km, comuna BODEŞTI, judeţul 
Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3513. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1370 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
10, în lungime de 1,37 km, comuna 

GRUMĂZEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 10 este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3514. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 2676 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
9, în lungime de 2,676 km, comuna 

GRUMĂZEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 9 este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3515. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 

Alocarea sumei de 855 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DL 

(Tronson 3), în lungime de 0,855 km, 
comuna GRUMĂZEŞTI, judeţul 

Neamţ 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
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Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineatul 3 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3516. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 435 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DL 

(Tronson 4) , în lungime de 0,435 
km, comuna GRUMĂZEŞTI, judeţul 

Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3517. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 2000 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 

158, în lungime de 2 km,  comuna 
PIPIRIG, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 158 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3518. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 

Alocarea sumei de 840 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DL (str. 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Bisericii), în lungime de 0,84 km,  
comuna GÎDINŢI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3519. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 710 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DL (str. 
Şesului I), în lungime de 0,71 km,  
comuna GÎDINŢI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3520. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 770 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DL (str. 
Şesului II), în lungime de 0,77 km,  
comuna GÎDINŢI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
3521. ANEXA nr. 3/15/01 

Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1260 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DL 
(str. Uzinei), în lungime de 1,26 km,  

oraş BICAZ, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3522. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 150 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DL (str. 
Apusului), în lungime de 0,15 km,  

oraş BICAZ, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3523. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 254 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DL (str. 
Dimitrie Leonida), în lungime de 
0,254 km,  oraş BICAZ, judeţul 

Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3524. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 265 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DL (str. 

Stejarului), în lungime de 0,265 km,  
oraş BICAZ, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3525. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

Alocarea sumei de 300 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DL (str. 
Plutaşului), în lungime de 0,3 km,  

oraş BICAZ, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
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01; Alineatul 3 dezvoltare rurală. investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3526. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 180 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DL (str. 

Vânătorilor), în lungime de 0,18 km,  
oraş BICAZ, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3527. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 281 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DL (str. 
Dumbravei), în lungime de 0,281 
km,  oraş BICAZ, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3528. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 

Alocarea sumei de 1380 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DL 

(str. Bistriţei), în lungime de 1,38 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineatul 3 

km,  oraş BICAZ, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 
 

poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3529. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1530 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
273, în lungime de 1,53 km,  comuna 

ROMÂNI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 273 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1541 -

principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3530. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1750 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DL 
nr. 1, în lungime de 1,75 km comuna 

ROMÂNI , judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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3531. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1400 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DL 
nr.2, în lungime de 1,4 km, comuna 

ROMÂNI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3532. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1210 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DL 

nr. 3, în lungime de 1,21 km,  
comuna ROMÂNI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3533. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 2400 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DL 
nr. 4, în lungime de 2,4 km,  comuna 

ROMÂNI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3534. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 9000 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 

91, în lungime de 9 km,  comuna 
TRIFEŞTI, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: DC 91 este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3535. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 5500 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DS 
995, DS 4490, DS 2592, DS 215, în 

lungime de 5,5 km,  comuna 
BOZIENI, judeţul Neamţ 

Autor : Deputat Independent Culiţă 
Tărâţă 

Motivaţia: DS 995, DS 4490, DS 
2592, DS 215 sunt impracticabile 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
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dezvoltare rurală. - Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3536. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 2100 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
72, în lungime de 2,1 km,  comuna 

BOZIENI, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent Culiţă 

Tărâţă 

Motivaţia: DC 72 este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3537. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 2400 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
120, în lungime de 2,4 km,  comuna 

TAZLĂU, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent Culiţă 

Tărâţă 

Motivaţia: DC 120 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3538. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

Alocarea sumei de 4200 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
127, în lungime de 4,2 km,  comuna 
PIATRA ŞOIMULUI, judeţul Neamţ 

Motivaţia: DC 127 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
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local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Autor : Deputat Independent Culiţă 
Tărâţă 

Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3539. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 3130 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
104, în lungime de 3,13 km,  comuna 

COSTIŞA, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent Culiţă 

Tărâţă 

Motivaţia: DC 104 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3540. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 3400 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
117, în lungime de 3,4 km,  comuna 

COSTIŞA, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent Culiţă 

Tărâţă 

Motivaţia: DC 117 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3541. ANEXA nr. 3/15/01 Alocarea sumei de 1600 mii lei Motivaţia: DC 273 este Se propune respingerea întrucât: 
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Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
273, în lungime de 1,6 km,  comuna 

ROMÂNI, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent Culiţă 

Tărâţă 

impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3542. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 9400 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
159, în lungime de 9,4 km,  comuna 

PIPIRIG, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent Culiţă 

Tărâţă 

Motivaţia: DC 159 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3543. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 2300 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DS, 

în lungime de 2,3 km,  comuna 
VÂNĂTORI, judeţul Neamţ 

Autor : Deputat Independent Culiţă 
Tărâţă 

Motivaţia: DS este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3544. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1500 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea 

DL, în lungime de 1,5 km,  comuna 
CEAHLĂU, judeţul Neamţ 

Autor : Deputat Independent Culiţă 
Tărâţă 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3545. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 5000 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
1029, în lungime de 5 km,  comuna 

BORLEŞTI, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent Culiţă 

Tărâţă 

Motivaţia: DC 1029este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3546. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 2500 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
120, în lungime de 2,5 km,  comuna 

CÂNDEŞTI, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent Culiţă 

Tărâţă 

Motivaţia: DC 120 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3547. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 3900 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
109, în lungime de 3,9 km,comuna 

DOCHIA, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent Culiţă 

Tărâţă 

Motivaţia: DC 109 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3548. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 

Alocarea sumei de 400 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DS ( 

strada comunală nr.2), în lungime de 
0,4 km,comuna DOCHIA, judeţul 

Neamţ 

Motivaţia: DS ( strada comunală 
nr.2) este impracticabil pentru 
circulaţia mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
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Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineatul 3 

Autor : Deputat Independent Culiţă 
Tărâţă 

şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3549. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 2105 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
107, în lungime de 2,1 km,comuna 

PODOLENI, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent Culiţă 

Tărâţă 

Motivaţia: DC 107 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3550. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1914 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DS 

(str. Gării), în lungime de 1,914 
km,comuna PODOLENI, judeţul 

Neamţ 
Autor : Deputat Independent Culiţă 

Tărâţă 

Motivaţia: DS (str. Gării) este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3551. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 

Alocarea sumei de 1859 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DS 

Motivaţia: DS (str. Şesului) este 
impracticabil pentru circulaţia 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

(str. Şesului), în lungime de 1,859 
km,comuna PODOLENI, judeţul 

Neamţ 
Autor : Deputat Independent Culiţă 

Tărâţă 

mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3552. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 6000 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 

109, în lungime de 6 km, oraş 
ROZNOV, judeţul Neamţ 

Autor : Deputat Independent Culiţă 
Tărâţă 

Motivaţia: DC 109 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3553. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1300 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DL 
(str. Şcolii Chintinici), în lungime de 

1,3 km, oraş ROZNOV, judeţul 
Neamţ 

Autor : Deputat Independent Culiţă 
Tărâţă 

Motivaţia: DL (str. Şcolii 
Chintinici) este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
3554. ANEXA nr. 3/15/01 

Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1900 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
106, în lungime de 1,9 km, comuna 

ZĂNEŞTI, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent Culiţă 

Tărâţă 

Motivaţia: DC 106 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3555. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1500 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DL 
(str. Grădinarilor), în lungime de 1,5 
km, comuna SĂVINEŞTI, judeţul 

Neamţ 
Autor : Deputat Independent Culiţă 

Tărâţă 

Motivaţia: DL (str. Grădinarilor) 
este impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3556. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1135 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DL 
(str. Cracăului), în lungime de 1,135 
km, comuna SĂVINEŞTI, judeţul 

Neamţ 
Autor : Deputat Independent Culiţă 

Tărâţă 

Motivaţia: DL (str. Cracăului) este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1560 -

Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3557. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1530 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
273, în lungime de 1,53 km,  comuna 

ROMÂNI, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent Culiţă 

Tărâţă 

Motivaţia: DC 273 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3558. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

Alocarea sumei de 1400 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DL 
nr.2, în lungime de 1,4 km, comuna 

ROMÂNI, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent Culiţă 

Tărâţă 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
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01; Alineatul 3 dezvoltare rurală. investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3559. ANEXA nr. 3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 2400 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DL 
nr. 4, în lungime de 2,4 km,  comuna 

ROMÂNI, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent Culiţă 

Tărâţă 

Motivaţia: DL este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3560. Anexa nr.3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1600 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DS 
215 (str. Progresului), în lungime de 

1,6 km,  comuna SĂBĂOANI, 
judeţul Neamţ 

Autor : Deputat Independent  
Ioan Munteanu 

Motivaţia: DS 215(str. Progresului) 
este impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3561. Anexa nr.3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 

Alocarea sumei de 1760 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DS 
846 (str. Luceafărului), în lungime de 

Motivaţia: DS 846 (str. 
Luceafărului) este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineatul 3 

1,76 km,  comuna SĂBĂOANI, 
judeţul Neamţ 

Autor : Deputat Independent  
Ioan Munteanu 

transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3562. Anexa nr.3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 950 mii lei pentru 
modernizarea şi asfaltarea DS 1306 
(str. Ciocârliei), în lungime de 0,95 
km,  comuna SĂBĂOANI, judeţul 

Neamţ 
Autor : Deputat Independent  

Ioan Munteanu 

Motivaţia: DS 1306 (str. Ciocârliei) 
este impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3563. Anexa nr.3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1235 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DS 
4498 (str. Păcii), în lungime de 1,235 

km,  comuna SĂBĂOANI, judeţul 
Neamţ 

Autor : Deputat Independent  
Ioan Munteanu 

Motivaţia: DS 4498 (str. Păcii) este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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3564. Anexa nr.3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 2000 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 

31, în lungime de 2 km,  comuna 
BÂRGĂUANI, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent  

Ioan Munteanu 

Motivaţia: DC 31 este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3565. Anexa nr.3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 5000 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
82A, în lungime de 5 km,  comuna 

DOLJEŞTI, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent  

Ioan Munteanu 

Motivaţia: DC 82A este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3566. Anexa nr.3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 8000 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 

81, în lungime de 8 km,  comuna 
BOZIENI, judeţul Neamţ 

Autor : Deputat Independent  
Ioan Munteanu 

Motivaţia: DC 81 este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3567. Anexa nr.3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1500 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
25, în lungime de 1,5 km,  comuna 

RĂZBOIENI, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent  

Ioan Munteanu 

Motivaţia: DC 25 este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3568. Anexa nr.3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 3970 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
51, în lungime de 3,97 km,  comuna 

CORDUN, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent  

Ioan Munteanu 

Motivaţia: DC 51 este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
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- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3569. Anexa nr.3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1200 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
178, în lungime de 1,2 km,  comuna 

SAGNA, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent  

Ioan Munteanu 

Motivaţia: DC 178 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3570. Anexa nr.3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 2600 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DS, 

în lungime de 2,6 km,  comuna 
SAGNA, judeţul Neamţ 

Autor : Deputat Independent  
Ioan Munteanu 

Motivaţia: DS este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3571. Anexa nr.3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

Alocarea sumei de 7000 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 

62, în lungime de 7 km,  comuna 
STĂNIŢA, judeţul Neamţ 

Motivaţia: DC 62 este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
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local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Autor : Deputat Independent  
Ioan Munteanu 

Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 
 
 

diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3572. Anexa nr.3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 4000 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
68A, în lungime de 4 km,  comuna 

PÂNCEŞTI, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent  

Ioan Munteanu 

Motivaţia: DC 68A este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3573. Anexa nr.3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 2300 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DS, 

în lungime de 2,3 km,  comuna 
VÂNĂTORI, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent  

Ioan Munteanu 

Motivaţia: DS este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3574. Anexa nr.3/15/01 Alocarea sumei de 2300 mii lei Motivaţia: DC 182 este Se propune respingerea întrucât: 
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Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
182, în lungime de 2,3 km,  comuna 

TUPILAŢI, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent  

Ioan Munteanu 

impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3575. Anexa nr.3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 12400 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
146, în lungime de 12,4 km,  comuna 

HANGU, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent  

Ioan Munteanu 

Motivaţia: DC 146 este 
impracticabil pentru circulaţia 
mijloacelor de transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3576. Anexa nr.3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 3000 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 

60, în lungime de 3 km,  comuna 
BÂRA, judeţul Neamţ 

Autor : Deputat Independent  
Ioan Munteanu 

Motivaţia: DC 60 este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3577. Anexa nr.3/15/01 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 

local clasate 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 8500 mii lei 
pentru modernizarea şi asfaltarea DC 
83, în lungime de 8,5 km,  comuna 

ICUŞEŞTI, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent  

Ioan Munteanu 

Motivaţia: DC 83 este impracticabil 
pentru circulaţia mijloacelor de 
transport; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3578. Anexa nr.3/15/01 
Subprogramul privind poduri şi 

podeţe pe  drumurile comunale şi 
săteşti  

Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 3250 mii lei 
pentru refacerea podului de 30 ML 

de peste pârâul CRACĂU din  
comuna BODEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Podul face legătura între 
localităţile OŞLOBENI şi 
OŞLOBENI SUB PĂDURE, unde 
locuiesc 200 de familii; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1575 -

priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3579. Anexa nr.3/15/01 
Subprogramul privind poduri şi 

podeţe pe  drumurile comunale şi 
săteşti  

Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1061 mii lei 
pentru refacerea podului de 12 ML 

de peste pârâul RACILA din  
localitatea TAZLĂU, comuna 

TAZLĂU, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Asigură posibilităţi de 
circulaţie pentru 150 de familii care 
sunt izolate; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3580. Anexa nr.3/15/01 
Subprogramul privind poduri şi 

podeţe pe  drumurile comunale şi 
săteşti  

Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 
01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 300 mii lei pentru 
refacerea podului de peste canal râu 
BISTRIŢA, cu o lungime de 30 ML, 
din localitatea SĂVINEŞTI, comuna 

SĂVINEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Asigură legătura între 
localităţile SĂVINEŞTI şi 
DUMBRAVA DEAL; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3581. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 9069,452 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  “Modernizare DC 6 km 
2+800 – 8+100”, localitatea Beresti-
Bistrita, judeţ Bacau  

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
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Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3582. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă 250 
suma de mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  “Asfaltare drum 
comunal centru Blagesti - Ciubota 
(Pipei)”, localitatea BLAGESTI, 
judeţ Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3583. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 3000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  “Asfaltare Garleni 4 
KM”, comuna GARLENI, jud Bacau 
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3584. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2000 mii lei pentru finanţarea 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
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– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

obiectivului  “Asfaltare Garleni de la 
DN 15 la Primarie 3 KM”, comuna 
GARLENI, jud Bacau 
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3585. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

 Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Drumuri de exploatatie 
agricole, sat Frumuselu-Glavanesti 
Com Glavanesti jud Bacau 
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3586. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 5825,306  mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Alimentare cu 
apa a localitatilor Helegiu, 
Dragugesti, Deleni si Bratila, com. 
Helegiu, jud. Bacau 
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
3587. Anexa 3/15/02 - Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 3454,67 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Modernizare DC 160 
com. Helegiu, jud. Bacau 
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3588. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 248 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Intretinere DC 159 
com. Helegiu, jud. Bacau 
 
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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 Camera Deputatilor si Senat obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3589. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 3540  mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare drumuri 
comunale, comuna Helegiu, judetul 
Bacau,  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3590. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 6386 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Proiectul „ Alimentarea 
cu apa a localitatilor” Sat Fintinele, 
Hemeius, Lilieci, Comuna Hemeius, 
judetul Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3591. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1600 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Fintinele, Hemeius, 
Lilieci -asfaltare drumuri satesti si 
comunale Comuna Hemeius, judetul 
Bacau  

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
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privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3592. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 728679,15 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Extindere 
retea distributie alimentare cu apa  
loc.Itesti in loc.Dumbrava com.Itesti, 
jud.Bacau 
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3593. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  350000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare centru 
comunei Itesti 1 km, com.Itesti, 
jud.Bacau 
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3594. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1253,696  mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Proiectul 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

"Alimentare cu apa a localitatilor", 
Veche, sat.Letea Veche, com.Letea, 
Jud Bacau 
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

civilizaţie în acest spaţiu. 
 

republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3595. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1472,178 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Proiectul "Imbunatatirea 
calitatii vietii pentru populatia rurala 
" com.Letea Veche, sat.Letea Veche- 
modernizare drumuri com.Letea, Jud 
Bacau 
 
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3596. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4094 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Proiectul "Imbunatatirea 
calitatii vietii pentru populatia 
rurala” -  “Modernizare drum agricol 
de exploatatie in comuna Letea 
Veche, judetul Bacau” com.Letea, 
Jud Bacau 
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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3597. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 6780,41 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Proiectul "Imbunatatirea 
calitatii vietii pentru populatia 
rurala” -   " Modernizare drumuri de 
interes local in comuna Letea Veche, 
com.Letea, Jud Bacau 
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3598. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 6040,42603 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Reabilitare 
drumului comunal din satul HOLT, 
comuna Letea Veche, judetul Bacau 
–traseu  DN2F-DC sat HOLT-DC 
86, com.Letea, Jud Bacau 
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3599. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

 Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2125 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Asfaltare DC Ulita 
Prajoaia-Biserica ,S.C. Prodsec SRL, 
Ulita Adam, Ulita Izlaz -2,5 km, 
Com Livezi, jud Bacau 
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3600. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1575  mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Asfaltare DC 157 Orasa 
– Stufu – 1,5 km, Com Livezi, jud 
Bacau 
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3601. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2125 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Asfaltare DC 158 
Livezi – Valea Rea  - 2,5 km, Com 
Livezi, jud Bacau 
 
Autor: 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
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modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3602. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2125 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Asfaltare DC Balaneasa 
Cimp – Poiana – 1,2 km, Com 
Livezi, jud Bacau 
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3603. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 789 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Alimentare cu apa a 
localitatilor apartinatoare comunei 
Livezi, Com Livezi, jud Bacau 
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3604. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Asfaltare drumuri 
comunale, in comuna Magiresti, 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
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administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

judetul Bacau  
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

 cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3605. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 700 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Asfaltare DC 180 =1,1 
KM Com Magiresti, Jud Bacau 
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3606. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Alimentare cu apa in 
Oncesti, Dealu Perjului, Com 
Oncesti. Jud Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3607. Anexa 3/15/02 - Ministerul Din suma prevăzută se alocă  suma Sumele sunt necesare pentru Se propune respingerea întrucât: 
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Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

de 600 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  DC Dealu Perjului-DC 
Oncesti-DC 56 – Traseu Dealu 
Perjului-mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Oncesti-Tarnita – 5KM 
Com Oncesti. Jud Bacau 
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3608. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  270 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  reabilitare Drum 
calamitat DCL 78-3,5 KM Comuna 
Parincea Jud Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3609. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  6450 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  reabilitare DC 184 
traseu  Pîrjol – Cîmpeni – 
Pustiana,4,5 km Comuna Parjol Jud 
Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3610. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  6450 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  reabilitare  DC 183 
traseu  Pîrjol – Băhnăşeni, 4,5 km 
Comuna Parjol Jud Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3611. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  3870 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  reabilitare DC 183 si 
184  Pod din beton armat Băhnăşeni- 
Dealul Ariei, 2,5 km L Pod 57,2 
Comuna Parjol Jud Bacau  
 
Autor: 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
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drumurilor de interes local 
 

Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3612. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  5000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Alimentare cu apa 
satele :  Pirjol, Tărîţa,  Campeni, 
Pustiana, Băseşti, Băhnăşeni 
Comuna Parjol Jud Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3613. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  3589 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Alimentare cu apă sat 
Racaciuni, com. Racaciuni, jud. 
Bacau 
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3614. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  1500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Pod DC Valea 
Mocanilor com Racaciuni Jud Bacau 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
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Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3615. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  3779 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Reabilitare si asfaltare 
străzi zona Silişte Răcăciuni com 
Racaciuni Jud Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3616. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  3690 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare DC 110 Fundu 
Răcăciuni si Dumbraveni  
Jud Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3617. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  5160 mii lei pentru finanţarea 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
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– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

obiectivului  DS Zaharia-Pod 
Anghel, DC Toma Elena-Velescu 
Constantin, DC Feraru D – Fundu 
Vaii, DS Gabara Gh. –Putina Alex. 
Total 5,5KM Com Rosiori, Jud 
Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3618. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  3307,61 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Alimentare cu apa 
comuna Rosiori, Sat Rosiori Jud 
Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3619. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  350 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Suplimentare debit apa 
cu put forat in Sascut-sat Com Sascut 
Jud Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
3620. Anexa 3/15/02 - Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Asfaltare Contesti si 
Valea-Nacului Com Sascut Jud 
Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3621. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  350 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  alimentare cu apa 
Contesti Com Sascut Jud Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3622. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  1073 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Proiectul "Alimentare 
cu apa a localitatilor"- com.Sascut , 
Sat Contesti Jud Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3623. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  5120 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Proiectul "Alimentare 
cu apa a localitatilor" – com.Sascut, 
sat Pancesti Jud Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3624. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  1935 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Proiectul "Alimentare 
cu apa a localitatilor" – com.Sascut , 
sat Valea Nacului Jud Bacau  
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
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privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3625. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  6579 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Proiectul 
"Imbunatatirea calitatii vietii pentru 
populatia rurala "  - SASCUT 
DRUM DE LEGATURA DN2-
SCHINENI Com Sascut Jud Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3626. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  3440 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Proiectul 
"Imbunatatirea calitatii vietii pentru 
populatia rurala " - SASCUT DRUM 
SATESC LEGATURA CU DJ 119ª 
Com Sascut Jud Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3627. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  1806 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Proiectul 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

"Imbunatatirea calitatii vietii pentru 
populatia rurala " - SASCUT DRUM 
SATESC LEGATURA CU DJ 119ª, 
Com Sascut Jud Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

civilizaţie în acest spaţiu. 
 

republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3628. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  2686,79 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Drumuri comunale si 
satesti, satele: Serbesti, Schineni, 
Saucesti – 4.85Km Com Saucesti Jud 
Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3629. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  600 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  DC 12 traseu: Siretu-
Dumbrava-E85 – 0,8km Com 
Saucesti. judetul Bacau 
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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3630. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  381,463 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Drumuri satesti sat 
Siretu si sat Serbesti 1,35 km Com 
Saucesti Jud Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3631. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  1351,6 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Drumuri in sat 
Grigoreni –1,335 km Com Scorteni 
Jud Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3632. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  8321,913 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului  Modernizare 
drum comunal Com Stanisesti  
Jud Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1613 -

Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3633. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4201,2 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Modernizare drumuri 
de exploatatie agricola Com 
Stanisesti, Jud Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3634. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 8030 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Modernizare DC 46 si 
DC 46B, satele Frumuselu, Muncelu  
Com Glavanesti jud Bacau 
 
Autor: 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
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modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3635. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/02, 
capitolul 5001, titlul 51, articolul 
01, alineatul 32 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
5560 mii lei pentru reabilitarea 
termică a blocurilor de locuinţe în 
oraşul Zimnicea, jud. Teleorman: Bl. 
15 A, Bl. 15 D, Bl. 16 A şi Bl. 29 A 
 
Iniţiator: Nicolae Bănicioiu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC din Camera 
Deputaţilor 

Reducerea consumului de energie. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3636. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15, capitolul 
5001, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 20- Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
975 mii lei, pentru construcţia 
sistemului de alimentare cu apă în 
localitatea Ciuperceni, jud. 
Teleorman. 
 
Iniţiator: Nicolae Bănicioiu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC din Camera 
Deputaţilor 

În prezent localitatea nu dispune de 
sistem de apă şi canal, şi nici de 
staţie de epurare a apei. Suma 
solicitată reprezintă 15% din costul 
total al proiectului.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3637. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/02, 
capitolul 5001, titlul 51, articolul 
02, alineatul 20- Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
500 mii lei, pentru construcţia 
sistemului de alimentare cu apă în 
localitatea Fîntînele, jud. Teleorman. 
 
Iniţiator: Nicolae Bănicioiu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC din Camera 
Deputaţilor 

În prezent localitatea nu dispune de 
sistem de apă şi canal, şi nici de 
staţie de epurare a apei. Suma 
solicitată reprezintă co-finanţarea 
locală a proiectului.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3638. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/02, 
capitolul 5001, titlul 51, articolul 
02, alineatul 20- Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
581 mii lei, pentru construcţia 
sistemului de alimentare cu apă în 
localitatea Frumoasa, jud. 
Teleorman. 
 
Iniţiator: Nicolae Bănicioiu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC din Camera 
Deputaţilor 

În prezent localitatea nu dispune de 
sistem de apă şi canal, precum nici 
de staţie de epurare a apei. Suma 
solicitată reprezintă co-finanţarea 
locală a proiectului.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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3639. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/02, 
capitolul 5001, titlul 51, articolul 
02, alineatul 20- Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
800 mii lei, pentru construcţia 
sistemului de alimentare cu apă în 
localitatea Piatra, jud. Teleorman. 
 
Iniţiator: Nicolae Bănicioiu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC din Camera 
Deputaţilor 

În prezent localitatea nu dispune de 
sistem de apă şi canal, precum nici 
de staţie de epurare a apei. Suma 
solicitată reprezintă co-finanţarea 
locală a proiectului.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3640. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/02, 
capitolul 5001, titlul 51, articolul 
02, alineatul 20- Subprogramul 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
600 mii lei, pentru construcţia 

În prezent localitatea nu dispune de 
sistem de apă şi canal, şi nici de 
staţie de epurare a apei. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
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privind alimentarea cu apă a satelor sistemului de alimentare cu apa in 
localitatea Traian jud. Teleorman. 
 
Iniţiator: Nicolae Bănicioiu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC din Camera 
Deputaţilor 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3641. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/02, 
capitolul 5001, titlul 51, articolul 
02, alineatul 20- Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
10900 mii lei, pentru construcţia 
sistemului de alimentare cu apa, 
canalizare şi staţie de epurare apă în 
comuna Seaca şi satul  Năvodari, 
jud.  Teleorman. 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
locuitorilor din cele localităţi ce nu 
dispun de sistem de apă şi canal, şi 
nici de staţie de epurare a apei.  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
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Iniţiator: Nicolae Bănicioiu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC din Camera 
Deputaţilor 

Guvernului. hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3642. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/02, 
capitolul 5001, titlul 51, articolul 
02, alineatul 04- Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport. 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
250 mii lei pentru construcţia unei 
baze sportive în localitatea 
Frumoasa, jud. Teleorman. 
 
Iniţiator: Nicolae Bănicioiu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC din Camera 
Deputaţilor 

În prezent localitatea nu dispune de 
o bază sportivă.  
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
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completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3643. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/02, 
capitolul 5001, titlul 51, articolul 
02, alineatul 04- Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
sport. 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
200 mii lei pentru construcţia unei 
baze sportive în localitatea 
Furculeşti, jud. Teleorman. 
 
Iniţiator: Nicolae Bănicioiu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC din Camera 
Deputaţilor 

În prezent localitatea nu dispune de 
asemenea facilitate.  
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3644. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/02, 
capitolul 5001, titlul 55, articolul 
01, alineatul 13 - Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
41,7 mii lei lei pentru amenajarea 
unui parc în  localitatea Traian, jud. 
Teleorman. 
 
Iniţiator: Nicolae Bănicioiu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC din Camera 
Deputaţilor 

În prezent în localitate nu există un 
parc.  
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3645. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/02, 
capitolul 5001, titlul 55, articolul 
01, alineatul 13 - Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
30 mii lei lei pentru amenajarea unui 
parc în  localitatea Frumoasa, jud. 
Teleorman. 
 
Iniţiator: Nicolae Bănicioiu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC din Camera 
Deputaţilor 

În prezent în localitate nu există un 
parc.  
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3646. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/02, 
capitolul 5001, titlul 55, articolul 
01, alineatul 13 - Programe de 
dezvoltare. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului cu suma de 
50 mii lei lei pentru amenajarea unui 
parc în  localitatea Fîntînele, jud. 
Teleorman. 
 
Iniţiator: Nicolae Bănicioiu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC din Camera 
Deputaţilor 

În prezent în localitate nu există un 
parc.  
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
3647. Anexa nr.3/15/01 

Subprogramul privind poduri şi 
podeţe pe  drumurile comunale şi 

săteşti  
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 

01; Alineatul 3 

Alocarea sumei de 1807 mii lei 
pentru refacerea podului de peste 

pârâul IAPA, în lungime de 50 ml, 
din  comuna PIATRA ŞOIMULUI, 

judeţul Neamţ 
 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Podul face legătura între 
localităţile IAPA şi DELENI; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3648. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
01, alineat 01, Transfer intre unităţi 
ale administraţiei publice, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismulu,i Anexa 
3/15/2 capitolul 5001, grupa 51, titlul 
VI, articolul 01, alineat 01 cu suma 
de 1.500.000 ron necesară pentru 
modernizarea alimentare cu apa sat 
Slava Cercheza-Com.Slava 
Cercheza-Jud. Tulcea. 

Aplicarea programului de 
modernizare a satului românesc. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul  de 
rezervă bugetară aflate la dispozitia 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1626 -

 
Iniţiator: Horia Teodorescu – deputat 
PSD+PC şi Grupul  parlamentar 
PSD+PC 

guvernului. prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3649. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
02, alineat 03. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, , capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 02, alineat 03, cu 
suma de 3 mil. Ron necesară pentru 
modernizarea si asfaltarea drumului 
comunal Beidaud-Neatarnarea-com. 
Beidaud-Jud Tulcea. 
  
Iniţiator: Horia Teodorescu – deputat 
PSD+PC şi Grupul  parlamentar 
PSD+PC 

Prezentul drum de legatura dintre 
cele doua sate ale comunei Beidaud 
este impracticabil. 
  
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul  de 
rezervă bugetară aflate la dispozitia 
guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3650. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
01, alineat 01, Transfer intre unităţi 
ale administraţiei publice, 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apa a satelor. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
01, alineat 01, cu suma de 2.500.000 
ron necesară pentru alimentare cu 
apa sat Corugea-com Casimcea-Jud 
Tulcea.  
 
Iniţiator: Horia Teodorescu – deputat 
PSD+PC şi Grupul  parlamentar 
PSD+PC 

Programul national de alimentare 
cu apa al tuturor localitatilor.  
 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3651. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 01, alineat 01, 
Transfer intre unităţi ale 
administraţiei publice. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 01, alineat 01, cu 
suma 2.000.0000 ron necesară pentru 
reabilitare, modernizare şi utilare 
camin cultural com. Topolog-Jud 
Tulcea. 
 
 Iniţiator: Horia Teodorescu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 

Se urmăreşte reabilitarea, 
modernizarea şi utilarea căminului 
cultural. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3652. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001 grupa 51, titlul VI, articolul 
01, alineat 01, Transfer intre unităţi 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismulu,i Anexa 
3/15/2 capitolul 5001, grupa 51, titlul 

Suma este necesara pentru 
terminarea investitiei 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
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ale administraţiei publice. VI, articolul 01, alineat 01 cu suma 
de 858.883 ron necesară pentru 
reabilitare şi extindere reţea de 
alimentare cu apă potabilă în 
localitatea. Mircea Voda şi G-ral 
Praporgescu, Jud. Tulcea (Nr. 
1010/04.03.2010) 
 
Iniţiator: Horia Teodorescu – deputat 
PSD+PC şi Grupul  parlamentar 
PSD+PC 

 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3653. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001 grupa 51, titlul VI, articolul 
01, alineat 01, Transfer intre unităţi 
ale administraţiei publice. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismulu,i Anexa 
3/15/2 capitolul 5001, grupa 51, titlul 
VI, articolul 01, alineat 01 cu suma 
de 1.199.465 ron necesară pentru 
alimentare cu apă în localitatea 
Luncviţa, Jud. Tulcea( 
4236/21.07.2009) 
 
Iniţiator: Horia Teodorescu – deputat 
PSD+PC şi Grupul  parlamentar 
PSD+PC 

Suma este necesara pentru 
terminarea investitiei 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 



 
Nr. 
crt. 
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3654. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001 grupa 51, titlul VI, articolul 
01, alineat 01, Transfer intre unităţi 
ale administraţiei publice. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismulu,i Anexa 
3/15/2 capitolul 5001, grupa 51, titlul 
VI, articolul 01, alineat 01 cu suma 
de 1.000.000. ron necesară pentru 
extindere sistem alimentare cu apă 
sat Partizani, Jud. Tulcea, infiinţare 
sistem alimentare cu apă sat Ilganii 
de Sus şi înfiinţare sistem canalizare 
sat Partizani, Jud. Tulcea ( nr. 
2314/8.12.2010). 
 
Iniţiator: Horia Teodorescu – deputat 
PSD+PC şi Grupul  parlamentar 
PSD+PC 

Suma este necesara pentru 
terminarea investitiei 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3655. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Se propune suplimentarea bugetului Se propune imbunatatirea retelei Se propune respingerea întrucât: 
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Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
02, alineat 03. 

alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 02, alineat 03, cu 
suma de 3.300.000 ron necesară 
pentru modernizare strazi in satul 
Fagarasul Nou-com Topolog-Jud. 
Tulcea. 
 
 Iniţiator: Horia Teodorescu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 

stradale din satul Fagarasul Nou-
com Topolog-Jud. Tulcea. 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3656. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
02, alineat 03. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 02, alineat 03, cu 
suma de 3.800.000 ron necesară 
pentru modernizare strazi in 
localitatea Sambata Noua-com. 
Topolog-Jud. Tulcea.  
Iniţiator: Horia Teodorescu – deputat 
PSD+PC şi Grupul  parlamentar 

Se propune imbunatatirea retelei 
stradale din localitatea Sambata 
Noua-com Topolog-Jud. Tulcea. 
 
 
 
 Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 



 
Nr. 
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PSD+PC proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3657. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
02, alineat 03. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 02, alineat 03, cu 
suma de 2.400.000 ron necesară 
pentru modernizare strazi in 
localitatea Luminita-com Topolog-
Jud. Tulcea. 
  
Iniţiator: Horia Teodorescu – deputat 
PSD+PC şi Grupul  parlamentar 
PSD+PC 

Se propune imbunatatirea retelei 
stradale din localitatea Luminita-
com Topolog-Jud. Tulcea  
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3658. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
02, alineat 03. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 02, alineat 03, cu 
suma de 13.100.000 ron necesară 
pentru dezvoltarea infrastructurii, 
îmbunătăţirea serviciilor de baza şi 
punerea în valoare a moştenirii 
culturale în comuna Dorobanţu-Jud. 
Tulcea. 
 
 Iniţiator: Horia Teodorescu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 

.Cresterea gradului de civilizatie si 
dezvoltare a spatiului rural. 
  
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3659. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
02, alineat 03 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 02, alineat 03, cu 
suma de 13.200.000 ron necesară 
pentru dezvoltarea   infrastructurii, 
îmbunătăţirea serviciilor de baza şi 

 Cresterea gradului de civilizatie si 
dezvoltare a spatiului rural. 
  
 
 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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punerea în valoare a moştenirii 
culturale în comuna Frecatei-Jud 
Tulcea. 
  
Iniţiator: Horia Teodorescu – deputat 
PSD+PC şi Grupul  parlamentar 
PSD+PC 

Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3660.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
02, alineat 03 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministeruuil Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 02, alineat 03, cu 
suma de 1.300.000 ron necesară 
pentru dezvoltarea   infrastructurii, 
îmbunătăţirea serviciilor de baza şi 
punerea în valoare a moştenirii 
culturale în comuna Ostrov-Jud 
Tulcea. 
 
 Iniţiator: Horia Teodorescu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 

Cresterea gradului de civilizatie si 
dezvoltare a spatiului rural. 
  
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3661.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
02, alineat 03 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 02, alineat 03, cu 
suma de 12.700.000 ron necesară 
pentru dezvoltarea   infrastructurii, 
îmbunătăţirea serviciilor de baza şi 
punerea în valoare a moştenirii 
culturale în comuna Peceneaga -Jud 
Tulcea. 
  
Iniţiator: Horia Teodorescu – deputat 
PSD+PC şi Grupul  parlamentar 
PSD+PC 

 Cresterea gradului de civilizatie si 
dezvoltare a spatiului rural. 
 
 
 
 
 
 
 Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3662. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
02, alineat 03 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 02, alineat 03, cu 

Cresterea gradului de civilizatie si 
dezvoltare a spatiului rural. 
  
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
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suma de 13.100.000 ron necesară 
pentru dezvoltarea   infrastructurii, 
îmbunătăţirea serviciilor de baza şi 
punerea în valoare a moştenirii 
culturale în comuna Sava Cercheză-
Jud Tulcea. 
  
Iniţiator: Horia Teodorescu – deputat 
PSD+PC şi Grupul  parlamentar 
PSD+PC 

 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3663. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
02, alineat 03. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministeruuil Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 02, alineat 03, cu 
suma de 12.000.000 ron necesară 
pentru dezvoltarea   infrastructurii, 
îmbunătăţirea serviciilor de baza şi 
punerea în valoare a moştenirii 
culturale în comuna Somova-Jud 
Tulcea. 
  
Iniţiator: Horia Teodorescu – deputat 
PSD+PC şi Grupul  parlamentar 
PSD+PC 

Cresterea gradului de civilizatie si 
dezvoltare a spatiului rural. 
  
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3664. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
02, alineat 03. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 02, alineat 03, cu 
suma de 13.100.000 ron necesară 
pentru dezvoltarea   infrastructurii, 
îmbunătăţirea serviciilor de baza şi 
punerea în valoare a moştenirii 
culturale în comuna Stejaru-Jud 
Tulcea. 
  
Iniţiator: Horia Teodorescu – deputat 
PSD+PC şi Grupul  parlamentar 
PSD+PC 

Cresterea gradului de civilizatie si 
dezvoltare a spatiului rural. 
  
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3665. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Starea precară a drumurilor 
comunale îngreunează desfăşurarea 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
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Turismului la capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFER ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 02, Alin. 03, 
Subprogramul privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local, 
cu suma de 200 mii lei necesară 
pentru asfaltarea drumurilor din 
comuna Bistreţ, judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

activităţilor curente, iar în condiţii 
de ploaie sau zăpadă acestea devin 
impracticabile. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii. 

finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
au fost dimensionate în raport  cu 
sarcinile ce îi revin acestei  
instituţii în  anul  2011. 

3666. Anexa nr.3/15 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul VI TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Art. 01, Alin. 01, cu 
suma de  600 mii lei necesară pentru 
înfiinţarea sistemului de canalizare în 
comuna Calopăr, judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 

Locuitorii comunei Calopăr nu au 
reţea de canalizare. Pentru 
asigurarea unor condiţii sporite  
indispensabile unei comunităţi, este 
necesar să se introducă sistemul de 
canalizare  
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
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Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3667. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001,  articolul 02, alineat 04, 
Program pentru constructii locuinte 
si sali de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, articolul 02, 
alineat 04, Program pentru locuinte 
si Sali de sport, cu suma de 
4.500.000 ron necesara pentru 
investitie noua- sala de sport, 
comuna Frecatei, Jud. Tulcea. 
  
Iniţiator: Horia Teodorescu – deputat 
PSD+PC şi Grupul  parlamentar 
PSD+PC 

Dezvoltarea si practicarea sportului. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3668. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001,  articolul 02, alineat 04, 
Program pentru constructii locuinte 
si sali de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, articolul 02, 
alineat 04, Program pentru locuinte 
si Sali de sport, cu suma 4.500.000 
ron necesara pentru inestitie noua- 
sala de sport, comuna Mihai Bravu, 
Jud. Tulcea. 
  
Iniţiator: Horia Teodorescu – deputat 
PSD+PC şi Grupul  parlamentar 
PSD+PC 

Dezvoltarea si practicarea sportului. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3669. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001,  articolul 02, alineat 04, 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 

Dezvoltarea si practicarea sportului. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
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Program pentru constructii locuinte 
si sali de sport 

3/15/2, capitolul 5001, articolul 02, 
alineat 04, Program pentru locuinte 
si Sali de sport, cu suma 4.500.000 
ron necesara pentru inestitie noua- 
sala de sport, comuna Ceamurlia de 
Jos, Jud. Tulcea. 
 
 Iniţiator: Horia Teodorescu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 

 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3670. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001,  articolul 02, alineat 04, 
Program pentru constructii locuinte 
si sali de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, articolul 02, 
alineat 04, Program pentru locuinte 
si Sali de sport, cu suma 4.500.000 
ron necesara pentru inestitie noua- 
sala de sport, comuna Beidaud Jud. 
Tulcea. 
 
 Iniţiator: Horia Teodorescu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 

Dezvoltarea si practicarea sportului. 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3671. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001,  articolul 02, alineat 04, 
Program pentru constructii locuinte 
si sali de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, articolul 02, 
alineat 04, Program pentru locuinte 
si Sali de sport, cu suma 4.500.000 
ron necesara pentru inestitie noua- 
sala de sport, comuna Ciucurova, 
Jud. Tulcea. 
  
Iniţiator: Horia Teodorescu – deputat 
PSD+PC şi Grupul  parlamentar 
PSD+PC 

Dezvoltarea si practicarea sportului. 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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3672. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001,  articolul 02, alineat 04, 
Program pentru constructii locuinte 
si sali de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministeruuil Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, articolul 02, 
alineat 04, Program pentru locuinte 
si Sali de sport, cu suma 4.500.000 
ron necesara pentru inestitie noua- 
sala de sport, comuna Casimcea, Jud. 
Tulcea. 
  
Iniţiator: Horia Teodorescu – deputat 
PSD+PC şi Grupul  parlamentar 
PSD+PC 

Dezvoltarea si practicarea sportului. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3673. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001,  articolul 02, alineat 04, 
Program pentru constructii locuinte 
si sali de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, articolul 02, 
alineat 04, Program pentru locuinte 
si Sali de sport, cu suma 4.500.000 
ron necesara pentru inestitie noua- 
sala de sport, comuna Ostrov, Jud. 
Tulcea. 
 

Dezvoltarea si practicarea sportului. 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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 Iniţiator: Horia Teodorescu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3674. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001,  articolul 02, alineat 04, 
Program pentru constructii locuinte 
si sali de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, articolul 02, 
alineat 04, Program pentru locuinte 
si Sali de sport, cu suma 4.500.000 
ron necesara pentru inestitie noua- 
sala de sport, comuna Daieni, Jud. 
Tulcea. 
  
Iniţiator: Horia Teodorescu – deputat 
PSD+PC şi Grupul  parlamentar 
PSD+PC 

Dezvoltarea si practicarea sportului. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3675. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001,  articolul 02, alineat 04, 
Program pentru constructii locuinte 
si sali de sport 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, articolul 02, 
alineat 04, Program pentru locuinte 
si Sali de sport, cu suma 4.500.000 
ron necesara pentru inestitie noua- 
sala de sport, comuna Dorobantu, 
Jud. Tulcea. 
 
 Iniţiator: Horia Teodorescu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC 

Dezvoltarea si practicarea sportului. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: din fondurile 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3676. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Anexa 3/15/2, capitolul 
5001, grupa 51, titlul VI, articolul 
02, alineat 03. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, Anexa 
3/15/2, capitolul 5001, grupa 51, 
titlul VI, articolul 02, alineat 03, cu 
suma de 3.300.000 ron necesară 
modernizare drum Dn-22D Slava 

Facilitarea turismului la Manastirile 
din Dobrogea. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
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Rusa – Manastirea Uspenia – 
comuna Slava Cercheza-Jud.Tulcea 
  
Iniţiator: Horia Teodorescu – deputat 
PSD+PC şi Grupul  parlamentar 
PSD+PC 

Sursa de finantare 1: Ministerul 
Culturii si Patrimoniului National 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului Culturii 
si Patrimoniului National au fost 
dimensionate în raport  cu 
sarcinile ce îi revin acestei  
instituţii în  anul  2011. 

3677. ANEXA nr. 3/15/02 
Subprogramul privind poduri şi 

podeţe pe  drumurile comunale şi 
săteşti  

Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 
02 

Alocarea sumei de 3250 mii lei 
pentru refacerea podului de 30 ML 

de peste pârâul CRACĂU din  
comuna BODEŞTI, judeţul Neamţ 

 
Autor : Deputat Independent  

Ioan Munteanu  

Motivaţia: Podul face legătura între 
localităţile OŞLOBENI şi 
OŞLOBENI SUB PĂDURE, unde 
locuiesc 200 de familii; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, Programele de 
dezvoltare rurală. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3678. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

  Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   1.500 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare la drumurile 
din  satele Ghergheasa şi Sălcioara, 
măsura 322, comuna Ghergheasa, 
judeţul Buzău. 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru siguranţa circulaţiei 
pietonilor şi automobilelor  pe 
drumurile  din cele două sate de 
asemenea, este necesară reabilitarea 
acestora. 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3679. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de    1.500 mii lei pentru pietruirea 
străzilor comunale şi asfaltarea celor 
mai circulate drumuri din comuna 

Starea precară actuală a străzilor 
comunale  îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
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unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Breaza, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. Tocmai de aceea este 
necesară pietruirea străzilor 
comunale şi asfaltarea celor mai 
circulate drumuri din comună. De 
acest proiect urmează să 
beneficieze 3175 persoane. 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3680. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din  suma prevăzută se alocă  suma 
de   1.531,586 mii lei pentru 
reabilitarea drumurilor de interes 
local din comuna Valea Salciei, 
judeţul Buzău.  
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară a drumurilor din 
comuna Valea Salciei îngreunează 
mult circulaţia pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. De acest proiect  
urmează să beneficieze 800 de 
persoane.  
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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 nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3681. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa 51, Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, 
Art.02, alin. 03, 
Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate 

  Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   150 mii lei pentru întreţinerea şi 
modernizarea drumurilor de interes 
local  la nivelul comunei Puiesti, 
judeţul Buzău.    
 
Autori: senator PNL Cristinel 
Marian Bîgiu, deputat PNL George 
Adrian Scutaru şi deputat PNL Titi 
Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice 
 
Surse de finanţare: Din bugetul 
prevăzut pe anul 2011 pentru 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3682. Anexa 3/15/02 - Ministerul Din suma prevăzută se alocă  suma Starea precară a drumului orăşenesc Se propune respingerea întrucât: 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

de   1.500 mii lei pentru demararea 
lucrărilor pentru asfaltarea drumului 
orăşenesc (5km) din oraşul 
Pătârlagele, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

din Pătârlagele  îngreunează mult 
circulaţia automobilelor şi 
deplasarea celor 5000 localnici , 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice.  
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3683. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   7.000 mii lei pentru 
modernizarea strazilor din  oraşul 
Pătârlagele, judeţul Buzău 
 
Autori: senator PNL Cristinel 
Marian Bîgiu, deputat PNL George 
Adrian Scutaru şi deputat PNL Titi 
Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Finalizare lucrare pentru fluidizare 
trafic 
 
Sursa de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3684. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din  suma prevăzută se alocă  suma 
de   1.000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare a drumului 
comunal DC Pănătău-Lacul Huanin, 
comuna Pănătău, judeţul Buzău 

 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară a drumului comunal 
DC Pănătău-Lacul Huanin  
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor şi deplasarea 
pietonilor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3685. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   10.000 mii lei pentru pietruire 
drumuri săteşti: Cotorca, Satul Nou, 
Cârligu Mare, Cârligu Mic, Caşota, 
Văcăreasca din cadrul comunei 
Glodeanu Siliştea, judeţul Buzău. 
 
Autori: senator PNL Cristinel 
Marian Bîgiu, deputat PNL George 
Adrian Scutaru şi deputat PNL Titi 
Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Imbunatatirea conditiilor de trafic  
 
Sursa de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3686. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   800 mii lei pentru reabilitarea 
drumului de interes local din 
localitatea Buda, comuna Buda, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 

Ţinând cont de starea precară a 
drumului principal de interes local 
din localitatea Buda care face 
dificilă deplasarea pietonilor sau a 
automobilelor este necesară 
reabilitarea acestuia. De acest 
proiect urmează să beneficieze 
circa 1477 persoane. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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drumurilor de interes local 
 

senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3687. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   1.000 mii lei pentru 
modernizarea drumului sătesc Ciudu 
(4 km), comuna Calvini, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

 La momentul actual,  drumul 
sătesc din Ciudu, comuna Calvini, 
este aproape impracticabil, fapt 
care îngreunează circulaţia 
automobilelor şi pune în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. De aceea este necesară 
modernizarea acestui drum de care 
vor beneficia în mod direct 250 
persoane.  
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1654 -

din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3688. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa 51 , Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.400 mii lei pentru reabilitarea 
reţelei de apă în satul Fântânele, 
comuna Năeni, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
reabilitarea reţelei de apă  potabilă 
care să asigure celor 500  
gospodării cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3689. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa 51 , Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.500 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de  introducere a sistemului 
de alimentare cu apă în satul Buda-
Toropoleşti, comuna Buda, judeţul 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
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Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 
 
 

Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George 
Adrian Scutaru, deputat PNL Titi 
Holban şi senator PNL Cristinel 
Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 1322 gospodării 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. Totodată, este 
necesară şi introducerea sistemului 
de canalizare pentru a asigura 
localnicilor condiţii de viaţă  
civilizate. 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3690. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa 51 , Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 
 
 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.500 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de alimentare cu apă în 
Satul Nou, comuna Padina (20km), 
judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George 
Adrian Scutaru, deputat PNL Titi 
Holban şi senator PNL Cristinel 
Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 2000 gospodării 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
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pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3691. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa 51 , Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 
 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 600 mii lei pentru construirea 
sistemului de alimentare cu apă în 
satele Ghergheasa şi Sălcioara- 
comuna Ghergheasa, judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George 
Adrian Scutaru, deputat PNL Titi 
Holban şi senator PNL Cristinel 
Marian Bîgiu 
 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor gospodăriilor 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3692. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 3.500 mii lei  pentru extinderea 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
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Turismului – Grupa 51 , Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 
 

sistemului de alimentare cu apă în 
satele Sălcioara şi Ghergheasa, 
comuna Ghergheasa, judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George 
Adrian Scutaru, deputat PNL Titi 
Holban şi senator PNL Cristinel 
Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor gospodăriilor 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3693. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa 51 , Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de alimentare cu apă a 
satului Ciuta , comuna Măgura, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor gospodăriilor 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3694. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa 51 , Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4.300 mii  lei pentru demararea 
lucrărilor  pentru alimentarea cu apă 
în comuna Amaru, valoarea totală a 
proiectului fiind de 24.000 mii lei- 
judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor gospodăriilor (2773) 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
3695. Anexa 3/15/02 - Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa 51 , Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 500 mii lei pentru finalizarea 
reţelei de alimentare cu apă în 
comuna Valea Râmnicului, judeţul 
Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George 
Adrian Scutaru, deputat PNL Titi 
Holban şi senator PNL Cristinel 
Marian Bîgiu 
 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor celor 5786 
gospodării cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3696. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa 51 , Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 04 – Programul 
pentru construcţiile de locuinţe şi 
săli de sport 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1.161 mii lei pentru înfiinţarea unei 
săli de sport în comuna Rîmnicelu, 
judeţul Buzău. 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

-Inexistenţa unei săli de sport, deşi 
sunt foarte mulţi solicitanţi. 
-acesta urmează să asigure 
beneficiarilor  locul potrivit pentru 
desfăşurarea unor activităţi de 
natură sportivă în echipă  (jocuri de 
sală), şi/sau  pentru antrenamentul 
individual etc. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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 obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3697. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa 51 , Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 04 – Programul 
pentru construcţiile de locuinţe şi 
săli de sport 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1.000 mii lei pentru reabilitarea 
Şcolii cu cls. I-VIII– construirea unei 
săli de sport  in satul Bîscenii de Sus 
comuna Calvini, judeţul Buzău. 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a celor 500 de elevi 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea.  
Se doreşte construirea unei 
biblioteci care să asigure elevilor 
accesul la bibliografia necesară 
pentru studiul şcolar. Totodată, 
pentru desfăşurarea activităţii 
şcolare sportive în condiţii optime 
şi de siguranţă, este necesară 
construirea unei săli de sport. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3698. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa 51 , Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 04 – Programul 
pentru construcţiile de locuinţe şi 
săli de sport 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1.400 mii lei pentru construirea a 
două săli de sport: una pentru Şcoala 
cu cls. I-VIII din Satul Nou şi una 
pentru Şcoala cu cls. I-VIII din Satul 
Vechi- comuna Padina, judeţul 
Buzău. 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Cele două săli de sport urmează a 
servi circa 800 de elevi încadraţi la 
instituţiile de învăţământ 
menţionate. Acestea sunt necesare 
pentru buna desfăşurare a activităţii 
şcolare la orele de sport,  pentru 
organizarea de concursuri şcolare, 
alte activităţi sportive precum şi 
pentru organizarea unor evenimente 
de altă natură. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3699. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 

  Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   1.204 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare  a tuturor 
străzilor comunale din comuna 
Rîmnicelu, judeţul Buzău. 
 

Starea precară actuală a străzilor 
comunale  îngreunează mult 
circulaţia pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
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privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

 Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

publice. Tocmai de aceea este 
necesară reabilitarea străzilor 
comunale  din Rîmnicelu, judeţul 
Buzău. 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3700. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa 51 , Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   1.000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de introducere a  reţelei de 
alimentare cu apă în satele Cîrligu 
Mic, Cîrligu Mare, Văcăreasa, 
Casota şi Corbu- comuna Glodeanu 
Siliştea, judeţul Buzău. 
 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 1600 gospodării 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate.  
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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Regionale şi Turismului completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3701. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa 51 , Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   6.000 mii lei pentru obiectivul : 
Retea alimentare apa potabila în 
satele Cotorca, Satul Nou, Carligu 
Mic, Cârligu Mare, Caşota, Corbu, 
Văcăreasca, din Comuna Glodeanu 
Siliştea,  judeţul Buzău 
 
Autori: senator PNL Cristinel 
Marian Bîgiu, deputat PNL George 
Adrian Scutaru şi deputat PNL Titi 
Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Necesitatea crearii retelei de apa si 
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de  locuire in mediul 
rural 
 
Sursa de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3702. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa 51 , Titlul VI 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
40 mii lei pentru obiectivul : Retea 
alimentare apa potabila Comuna 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
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– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Stâlpu,  judeţul Buzău 
 
Autori: senator PNL Cristinel 
Marian Bîgiu, deputat PNL George 
Adrian Scutaru şi deputat PNL Titi 
Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

rural 
 
Sursa de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3703. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa 51 , Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.300 mii lei pentru finalizarea 
reţelei de alimentare cu apă în sistem 
centralizat în satele Moşeşti şi 
Robeasca- comuna Robeasca, judeţul 
Buzău. 
 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 1300 gospodării 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate.  
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3704. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa 51 , Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 
 

 Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2.000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de alimentare cu apă în 
comuna Săhăteni, judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George 
Adrian Scutaru, deputat PNL Titi 
Holban şi senator PNL Cristinel 
Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor celor 1900  
gospodării cantitatea necesară de 
apă la standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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3705. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa 51 , Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.664,899 mii lei pentru 
introducerea sistemului de alimentare 
cu apă în comuna Topliceni, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  . 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3706. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa 51 , Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 750 mii lei pentru extinderea 
alimentării cu apă în comuna Puieşti, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3707. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa 51 , Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 04 – Programul 
pentru construcţiile de locuinţe şi 
săli de sport 
 
 

Din suma prevăzută se aloca suma de  
21.154,49 mii lei pentru construirea 
unui număr de 128 de locuinţe 
sociale în mun. Râmnicu Sărat, jud. 
Buzău,  destinate categoriilor de 
persoane al căror venit net lunar pe 
membru de familie se situează cu 
20% sub limita  minimă de venit şi 
altor categorii de persoane. 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Viitorii beneficiari ai locuinţelor 
sociale locuiesc în prezent în 
condiţii improprii care pun în 
pericol sănătatea fizică şi mentală a 
copiilor, (acolo unde este cazul).  
Proiectul este destinat persoanelor 
care nu îşi pot achiziţiona locuinţe, 
dat fiind venitul mic pe care acestea 
îl au. 
-În data de 14.11.2008 a fost 
depusă Cererea de Finanţare 
însoţită de Studiul de Fezabilitate, 
la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Locuinţelor pentru a fi 
inclus pentru finanţare în cadrul 
Bugetului de Stat. 
 
Surse de finanţare: 
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Regionale şi Turismului Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3708. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa 51 , Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 04 – Programul 
pentru construcţiile de locuinţe şi 
săli de sport 
 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
5.288,63 mii lei pentru construirea 
unui număr de 32 de locuinţe sociale 
în mun. Râmnicu Sărat, jud. Buzău, 
destinate chiriaşilor evacuaţi sau care 
urmează a fi evacuaţi din locuinţele 
retrocedate foştilor proprietari. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Necesitatea de a oferi chiriaşilor 
evacuaţi sau care urmează a fi 
evacuaţi, un spaţiu în care să 
locuiască. 
-În data de 14.11.2008 a fost 
depusă Cererea de Finanţare 
însoţită de Studiul de Fezabilitate, 
la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Locuinţelor pentru a fi 
inclus pentru finanţare în cadrul 
Bugetului de Stat. 
 
Surse de finanţare: 
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3709. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa 51 , Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 150 mii lei pentru  extinderea 
sistemului de alimentare cu apă în 
satele Tisău şi Strezeni, comuna 
Tisău, judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
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satelor 
 

Adrian Scutaru, deputat PNL Titi 
Holban şi senator PNL Cristinel 
Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 2300 gospodării 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3710. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa 51 , Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 
 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 400 mii lei pentru alimentarea cu 
apă în satul Fântânele, comuna 
Mărgăriteşti,  judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George 
Adrian Scutaru, deputat PNL Titi 
Holban şi senator PNL Cristinel 
Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 700 gospodării 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3711. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa 51 , Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 
 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de  introducere a sistemului 
de alimentare cu apă în satele Valea 
Cătinei şi Slobozia- comuna Cătina, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 927  gospodării 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3712. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa 51 , Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de extindere a sistemului 
de alimentare cu apă în satul 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
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administraţiei publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Poeniţele, comuna Chiojdu, judeţul 
Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George 
Adrian Scutaru, deputat PNL Titi 
Holban şi senator PNL Cristinel 
Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 465 gospodării 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate.  
- Studiu de fezabilitate-august 2007 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3713. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa 51 , Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.161 mii lei pentru un proiect de 
aducţiune a apei în satul Ştiubeiu, 
comuna Rîmnicelu, judeţul Buzău. 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor  gospodăriilor  
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare:  

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3714. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa 51 , Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 04 – Programul 
pentru construcţiile de locuinţe şi 
săli de sport 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1.500 mii lei pentru construcţia unei 
săli de sport în localitatea Berca, 
comuna Berca, judeţul Buzău. 
 
 Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

-Inexistenţa unei săli de sport, deşi 
sunt foarte mulţi solicitanţi. 
-acesta urmează să asigure celor 
10.000 beneficiari locul potrivit 
pentru desfăşurarea unor activităţi 
de natură sportivă în echipă  (jocuri 
de sală), şi/sau  pentru 
antrenamentul individual etc. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3715. Anexa 3/15/02 - Ministerul Din suma prevăzută se alocă  suma -Metodele actuale de procurarea a Se propune respingerea întrucât: 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa 51 , Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 
 

de 800 mii  lei pentru finalizarea 
lucrărilor de alimentare cu apă în 
comuna Vîlcelele, judeţul Buzău. 
Proiectul este în derulare (70% 
realizat). 

 
 Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 
 

apei, mai ales îm mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 2000  gospodării 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3716. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa 51 , Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 
 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de  reabilitare a sistemului 
de alimentare cu apă în satele 
Nenciuleşti, Dobrileşti, Manoileşti şi 
Izvorul Dulce- comuna Merei, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
reabilitarea  sistemului de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 2500 gospodării 
cantitatea necesară de apă la 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

standarde de calitate. 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3717. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa 51 , Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 100 mii lei pentru reabilitarea 
sursei de apă în localitatea Unguriu, 
comuna Unguriu, judeţul Buzău. 
 
  
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
reabilitarea sursei de apă care să 
asigure celor 2850 gospodării 
cantitatea necesară de apă, lipsită 
de impurităţi care să nu mai pună  
în pericol sănătatea localnicilor. 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3718. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 8 – Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile, art. 01 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
216 mii lei pentru elaborare de studii 
necesare accesării unui 
proiect integrat prin PNDR Măsura 
322.  
Obiective:  
1. Modernizare străzilor în loc. 
Cucerdea şi Şeulia de Mureş;  
2. Modernizarea drumului comunal 
DC 84 Şeulia de Mureş-Bord;  
3. Reabilitare aşezământ cultural 
Cucerdea;  
4. Reabilitare aşezământ cultural 
Şeulia de Mureş;   
5. Înfiinţare şi dotare centru de 
îngrijire pentru bătrâni şi persoane cu 
nevoi speciale în comuna Cucerdea 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Menţiune: proiectul a fost depus 
la data de 30.07.2010
şi a fost declarat conform. 
Lucrări executate 
Lucrare promovată prin licitaţie 
publică aflată sub contract, 
întreruptă momentan din lipsă de 
fonduri. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3719. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 8 – Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile, art. 01 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2494 mii lei pentru canalizare 
menajeră cu staţie de epurare, 
alimentare cu apa potabilă, 
modernizare reţea stradală, 
modernizare aşezământ Cultural, 
cofinanţare cheltuieli neelibibile, 
TVA, (Măsura 322) 

Populatie totala comuna: 2504 
locuitori. Numar locuinte: 749 
locuinte. Sate apartinatoare: 4. 
Doua sate, inclusiv centrul de 
comuna asezate pe DN 15 Tg. 
Mures - Sighisoara. 
Lucrari necesare pentru dezvoltarea 
zonei. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
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Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Rromi: peste 21% rromi. Rata 
saraciei: 44%. Sate depopulate si 
imbatranite (Magherus si Pipea).
Numar batrani: 283. Numar mare 
de asistati social (peste 250). 
 

priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3720. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 8 – Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile, art. 01 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
700 mii lei pentru alimentare cu apă 
în comuna Inclănzel. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL Proiect finalizat SAPARD, rambursare 

credit. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3721. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02/alin. 
03 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
300 mii lei pentru pietruire străzi 
+63,4 km în localitatea Mihăieşu de 
Câmpie, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Strãzile care fac legãtura cu 
drumurile judetene, nationale si 
drumurile expres; Strãzile care 
usureazã accesul populatiei la 
obiectivele importante din comunã 
cum ar fi: institutii publice, 
institutii de învãtãmânt, dispensar, 
bisericã, cimitir, complexe agro-
zootehnice, obiective turistice, 
mânãstiri. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3722. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02/alin. 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
300 mii lei pentru reabilitare trotuare 
în localitatea Mihăieşu de Câmpie, 
Judeţul Mureş. 
 

Siguranţa traficului şi a cetăţenilor din 
localitate. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
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03 Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3723. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02/alin. 
03 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
300 mii lei pentru reabilitare trotuare 
în localitatea Nadeş, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Lucrare care are drept scop reducerea 
numarului ridicat de accidente rutiere 
din zona, mai ales pentru satele situate 
pe DN 15 (Ţigmandru si Nadeş). 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3724. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02/alin. 
03 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
8409 mii lei pentru modernizarea 
drumurilor de interes local, comuna 
Răstoliţa, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Important pentru locuitorii din zonă. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3725. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
475 mii lei pentru modernizarea 

Demararea procedurilor de cerere de 
ofertă. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
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– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02/alin. 
03 

drumurilor în localitatea Hodac, 
Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3726. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02/alin. 
03 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
391 mii lei pentru modernizarea 
străzilor din comuna Gh. Doja, 
Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Important pentru comunitatea locală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1681 -

de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3727. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02/alin. 
03 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
10.408 mii lei pentru modernizarea 
străzilor Sarii, Gării, Vânătorilor, 
Dedradului şi Gurghiului  din 
municipiul Reghin, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Proiectul este depus la ADR Centru a 
fost declarat eligibil si se afla pe lista 
de rezerva. De asemenea a fost depus 
si la Consiliul Judetean Mures pentru a 
fi inclus in lista proiectelor finantate in 
cadrul Programului Reabilitare şi 
modernizare - 10.000 km drumuri de 
interes judeţean şi drumuri de interes 
local 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
3728. Anexa 3/15/02 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02/alin. 
03 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
23550 mii lei pentru modernizarea 
străzilor din localitatea Band, 
inclusiv satele aparţinătoare, Judeţul 
Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Localitate cu numar mare de etnici 
rromi. Drumuri in stare avansata de 
degradare. Prin crearea unei 
infrastructuri de drum se formează 
conditiile de eliminare a tensiunilor 
sociale. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3729. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02/alin. 
03 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
3000 mii lei pentru reparaţii trotuare 
Filipişu Mare din localitatea Breaza, 
Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 

Lipsă fonduri proprii. Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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PNL obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3730. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02/alin. 
03 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
150 mii lei pentru pietruire străzi şi 
uliţe în trei sate (Breaza, Filipişu 
Mare, Filipişu Mic) din comuna 
Breaza, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Lipsă fonduri proprii. Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3731. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02/alin. 
03 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru reabilitare străzi şi 
trotuare din comuna Coroisânmartin, 
Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Lipsă fonduri proprii. Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3732. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02/alin. 
03 

Se alocă suma de 6503 mii lei 
amenajare drum biciclete Corunca – 
Târgu Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
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Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3733. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02/alin. 
03 

Se alocă suma de 515 mii lei 
reabilitare străzi şi uliţe sate 
aparţinătoare comunei Cucerdea, 
Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Lucrare promovată prin licitaţie 
publică aflată sub contract, întreruptă 
momentan din lipsă de fonduri. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3734. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02/alin. 
03 

Se alocă suma de 3907 mii lei 
reabilitare şi îmbrăcăminte uşoară 
pentru străzile din comuna Neaua, 
Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3735. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Se alocă suma de 7405 mii lei pentru 
modernizarea drumurilor forestiere, 
comuna Răstoliţa, Judeţul Mureş. 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02/alin. 
03 

 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3736. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02/alin. 
03 

Se alocă suma de 1243 mii lei pentru 
reabilitare drum forestier Sebeş – 
Zaspad - Corlatele în localitatea 
Ruşii Munţi, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3737. Anexa 3/15/02 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02/alin. 
03 

Se alocă suma de 1109 mii lei pentru 
modernizarea străzi comunale în 
localitatea Ruşii Munţi, Judeţul 
Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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3738. Anexa nr. 3/ 15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
Art. 02, alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a 
satelor. 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
250 mii lei pentru următoarul 
obiectiv de investiţii: 
- Finalizare lucrare alimentare cu 
apă, comuna Benesat, judeţul Sălaj. 
 
Autor:  
deputat PNL: Mirel Taloş 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această sursă este necesară pentru 
finalizarea obiectivului de investiţii.
 
 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3739. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Turismului  

Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
580 mii lei pentru asfaltare drumuri 
locale în Municipiul Beiuş, jud. 
Bihor. 
 
 
Autor: Deputat PNL Nicolae Jolţa, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Învestiţie în derulare necesară 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 

trafic în municipiul Beiuş.

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3740. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Turismului  

Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice
 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1364 mii lei pentru reabilitare străzi 

în comuna Budureasa, jud. Bihor.
 
 
 
Autor: Deputat PNL Nicolae Jolţa, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru
îmbunătăţirea infrastructurii şi 

creşterea gradului de civilizaţie în 
spaţiul rural.Pentru obiectivul 

menţionar există depus Studiu de 
fezabilitate.

 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3741. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Turismului  

Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
162 mii lei  pentru reabilitare 

drumuri locale în comuna Roşia, jud. 
Bihor.

 
 
Autor: Deputat PNL Nicolae Jolţa, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Suma este necesară pentru
îmbunătăţirea infrastructurii şi 

creşterea gradului de civilizaţie în 
spaţiul rural.

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3742. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Turismului  

Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru asflatare DC 240 
Derna-Sânmartin (pe o lungime de 

1,4 km), jud. Bihor.

 Autor: Deputat PNL Nicolae Jolţa, 

Învestiţie în derulare Starea precară 
a drumurilor

îngreunează mult circulaţia pe 
drumurile publice. Având în
vedere acestea, este necesară

asfaltarea acestora.

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
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Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3743. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51 Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.02 alin.03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
2000 mii lei pentru realizarea 
investitiei trotuare  sat Magureni, 
jud. Prahova 
Autor: Deputat PNL Gratiela 
Gavrilescu ,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3744. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51 Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.02 alin.03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
1660 mii lei pentru reabilitare drum 
comunal 5 Telega-Melicesti,  jud. 
Prahova 
Autor: Deputat PNL Gratiela 
Gavrilescu ,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3745. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51 Titlul VI Transferuri intre unitati 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
2100 mii lei pentru pietruire si 
asfaltare drumuri comunale comunal 
Floresti, jud. Prahova 

Continuarea investitiei 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
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ale administratiei publice  
Art.02 alin.03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Autor: Deputat PNL Gratiela 
Gavrilescu ,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

în acest spaţiu. 
 

cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3746. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51 Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.02 alin.03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
180 mii lei pentru amenajare trotuare 
pentru circulatie pietonala Calinesti, 
Catina, Novacesti, jud. Prahova 
Autor: Deputat PNL Gratiela 
Gavrilescu ,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3747. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51 Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.02 alin.03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
500 mii lei pentru asfaltare drumuri 
comunale, jud. Prahova 
Autor: Deputat PNL Gratiela 
Gavrilescu ,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3748. Anexa nr. 3/15/02 Din suma prevazuta se aloca suma de Investitie noua Se propune respingerea întrucât: 
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Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51 Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.02 alin.03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

1500 mii lei pentru reabilitare 
trotuare si executie trotuare noi, jud. 
Prahova 
Autor: Deputat PNL Gratiela 
Gavrilescu ,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3749. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51 Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.02 alin.03 Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea si/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
1500 mii lei pentru executie asfaltare 
strazi, jud. Prahova 
Autor: Deputat PNL Gratiela 
Gavrilescu ,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3750. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51 Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.02 alin.04 Programul pentru 
constructiile de locuinte si Sali de 
sport 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
260 mii lei pentru executie teren 
polivalet de sport si instalatie de 
nocturna, comuna Floresti, jud. 
Prahova 
Autor: Deputat PNL Gratiela 
Gavrilescu ,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3751. Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
51 Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.02 alin.04 Programul pentru 
constructiile de locuinte si Sali de 
sport 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
2500 mii lei pentru executie Sala de 
sport comuna Filipestii de 
Padure,jud. Prahova 
Autor: Deputat PNL Gratiela 
Gavrilescu ,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3752. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 18- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
153 mii lei pentru reatea apa potabila 
sat Cap Rosu, comuna Floresti, jud. 
Prahova 
Autor: Deputat PNL Gratiela 
Gavrilescu ,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
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(obiective in continuare)  priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3753. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 18- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective in continuare) 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
200 mii lei pentru canalizare strada 
Garii, comuna  
Floresti, jud. Prahova 
Autor: Deputat PNL Gratiela 
Gavrilescu ,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3754. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 18- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective in continuare) 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
300 mii lei pentru imbunatatirea 
alimentarii cu apa comuna Cocorastii 
Mislii, jud. Prahova 
Autor: Deputat PNL Gratiela 
Gavrilescu ,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3755. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 18- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
100 mii lei pentru extindere 
capacitate inmagazinare apa potabila 
rezervor II-500mc. La gospodaria de 
apa Novacesti, comuna Floresti, jud. 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1701 -

alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective in continuare) 

Prahova 
Autor: Deputat PNL Gratiela 
Gavrilescu ,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3756. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 18- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective in continuare) 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
200 mii lei pentru executie 
alimentare cu apa si canalizare str. 
Frunzei, Blocuri Noi, comuna 
Floresti, jud. Prahova 
Autor: Deputat PNL Gratiela 
Gavrilescu ,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3757. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
9000 mii lei pentru realizare sistem 
de canalizare în sat Magureni, jud. 
Prahova. 
 
Autor: Deputat PNL Gratiela 
Gavrilescu ,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3758. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei necesari  cofinantarii  

Investitie noua 
Sumele sunt necesare pentru 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
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Turismului  
Cod obiectiv 19- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

realizarii obiectivului canalizare si 
statie de epurare in comuna 
Cocorastii Mislii,  jud. Prahova. 
Autor: Deputat PNL Gratiela 
Gavrilescu ,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3759. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2000 mii lei pentru reabilitare retea 
apa sat Magureni, jud. Prahova. 
 
Autor: Deputat PNL Gratiela 
Gavrilescu ,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea crearii retelei  
canalizare pentru imbunatatirea 
conditiilor de locuire in mediul 
rural.  
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3760. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4500 mii lei pentru retea canalizare si 
statie de epurare comuna Scorteni, 
jud. Prahova. 
 
Autor: Deputat PNL Gratiela 
Gavrilescu ,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Investitie noua, fonduri europene. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
3761. Anexa nr. 3/15/29 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv  795 Programul 
asezaminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2000 mii lei pentru Camin Cultural 
Cocorastii Mislii si sala de festivitati, 
jud. Prahova. 
 
Autor: Deputat PNL Gratiela 
Gavrilescu , Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou cu impact social 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3762. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv  795 Programul 
asezaminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1600 mii lei pentru reabilitare Camin 
cultural Centru Magureni în comuna 
Magureni, jud Prahova. 
 
Autor: Deputat PNL Gratiela 
Gavrilescu , Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 

Parteneriat cu Consiliul Judetean 
Prahova. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3763. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv  795 Programul 
asezaminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
200 mii lei pentru reabilitare Camin 
cultural Cocorastii Caplii, jud 
Prahova. 
 
Autor: Deputat PNL Gratiela 
Gavrilescu , Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3764. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv  795 Programul 
asezaminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
300 mii lei pentru reabilitare Camin 
cultural Satul Banului, jud Prahova. 
 
Autor: Deputat PNL Gratiela 
Gavrilescu , Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3765. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
 
Cod obiectiv 19- Sistem integrat de 

reabilitare a sistemelor de 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
8825 mii lei pentru introducere reţea 
de canalizare în sat Burda şi comuna 
Budureasa, jud. Bihor. 
 
Autor: Deputat PNL Nicolae Jolţa, 

Pentru obiectivul menţionar există 
depus studiu de fezabilitate.

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
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alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 

apei potabile şi a apei uzate-B 
(obiective noi) 

Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3766. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
 
Cod obiectiv 18- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1610 mii lei pentru alimentare cu apă 
zonală sat Lazuri de Roşia, comuna 
Roşia, jud. Bihor. 
 
Autor: Deputat PNL Nicolae Jolţa, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Proiectul se află în derulare suma 
fiind necesaeă pentru finalizarea 

lucrării.

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3767. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
 
Cod obiectiv 18- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
3100 mii lei pentru realizare sistem 
de canalizare şi staţie de epurare în 
comuna Pomezeu, jud. Bihor. 
 
Autor: Deputat PNL Nicolae Jolţa, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3768. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  

 Din suma prevăzută se alocă suma 
de 700 mii lei pentru alimentare cu 
apă în comuna Pomezeu, jud Bihor. 

Lucrarea se află în derulare suma 
solicitată fiind necesară pentru 
finalizarea lucrării, astfel încât 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
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Cod obiectiv 18- Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 
(obiective în continuare) 

 
Autor: Deputat PNL Nicolae Jolţa, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

locuitorii să beneficieze de condiţii 
civilzate de viaţă. 
 
 
 
 

republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3769. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 
Cod obiectiv 19 
Sistem integrat de reabilitare a 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
42500 mii RON  pentru realizarea 
proiectului de alimentare cu apă şi 
canalizare în comuna Buciumi, 
judeţul Sălaj 
 
Autor:  
deputat PNL: Mirel Taloş 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3770. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 
Cod obiectiv 19 
Sistem integrat de reabilitare a 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
8953 mii RON  pentru realizarea 
proiectului de introducere a 
canalizării menajere în cartierul 
Ortelec, mun. Zalău, judeţul Sălaj. 
 
Autor:  
deputat PNL: Mirel Taloş 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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3771. Anexa nr. 3/ 15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
675 mii lei pentru următoarul 
obiectiv de investiţii: 
Construire Cămin Cultural Archid, 
comuna Coseiu , jud. Sălaj. 
 
Autor:  
deputat PNL: Mirel Taloş 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Construirea acestui obiectiv este 
necesară pentru a putea avea un 
spaţiu adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul acestei localităţi. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3772. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii în 
continuare) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
32 mii lei pentru reabilitare “Cămin 
Cultural” comuna Roşia, jud. Bihor. 
 
Autor: Deputat PNL Nicolae Jolţa, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3773. Anexa nr. 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale (investiţii noi) 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
150 mii lei pentru reabilitare Cămin 
Cultural, sat Lazuri de Roşia, 
comuna Roşia, Jud. Bihor.  
 
Autor: Deputat PNL Nicolae Jolţa, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3774. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.500 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de introducere a sistemului 
de alimentare cu apă şi canalizare în 
satul Măgura, comuna Măgura, 
judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George 
Adrian Scutaru, deputat PNL Titi 
Holban şi senator PNL Cristinel 
Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure tuturor gospodăriilor 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3775. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.000 mii lei pentru demararea  
lucrărilor de introducere a sistemului 
de alimentare cu apă şi a canalizării 
în satele Scutelnici şi Lipănescu – 
comuna Scutelnici, judeţul Buzău. 
 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
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precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 
 

Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 1800 gospodării 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. Totodată, este 
necesară şi introducerea sistemului 
de canalizare pentru a asigura 
localnicilor condiţii de viaţă  
civilizate. 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3776. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 8.000 mii lei pentru introducere 
canalizare în comuna Rîmnicelu, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor  condiţii de viaţă mai 
bune sunt  absolut necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare şi  a staţiei de epurare şi 
tratare a apei.  
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3777. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2.000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de înfiinţare a unei reţele 
de canalizare în comuna Pietroasele, 
judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George 
Adrian Scutaru, deputat PNL Titi 
Holban şi senator PNL Cristinel 
Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Dat fiind cerinţele actuale, 
introducerea unei reţele de 
canalizare este mai mult decât 
necesară pentru a asigura celor 
3750 de gospodării condiţii de viaţă 
mai civilizate . 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3778. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.000 mii lei pentru   proiectare şi 
demarare lucrări la sistemul de  
alimentare cu apă şi canalizare în 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1717 -

Cod obiectiv 19 - Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 
 

localitatea Stîlpu, comuna Stîlpu, 
judeţul Buzău. 
 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 3200 gospodării 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. Totodată, este 
necesară şi introducerea sistemului 
de canalizare pentru a asigura 
localnicilor condiţii de viaţă  
civilizate. 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3779. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 

 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de distribuţie a apei  şi 
staţiei de epurare în Monteoru, 
Dealul Viei, Ogrăzile, Gura Sărăţii şi 
Cătun, comuna Merei, judeţul Buzău.
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

-Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
demararea lucrărilor pentru 
distribuţia apei care să asigure celor 
3500  gospodării cantitatea 
necesară de apă la standarde de 
calitate. 
 
Surse de finanţare:  

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3780. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B  
 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2.000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de  introducere a sistemului 
de canalizare în staţiunea Monteoru, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesare introducerea 
sistemului de canalizare şi  a staţiei 
de epurare. Acest lucru este cu atât 
mai necesar cu cât Monteoru este o 
zonă cu pontenţial turistic. 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3781. Anexa 3/15/29 – Ministerul Din suma prevăzută se alocă  suma Pentru a asigura celor 4762 Se propune respingerea întrucât: 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 

de 1.000 mii lei pentru  demararea 
lucrărilor de înfiinţare a unei reţele 
publice de canalizare şi a staţiei de 
epurare în comuna Glodeanu Sărat, 
judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George 
Adrian Scutaru, deputat PNL Titi 
Holban şi senator PNL Cristinel 
Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

localnicilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt  absolut necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare şi  a staţiei de epurare.  
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3782. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
700 mii  lei pentru modernizarea 
staţiei de tratare a apelor uzate în 
satul Beceni, comuna Beceni, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Aducerea staţiei de tratare a apelor 
uzate la condiţii optime de 
funcţionare este o condiţie 
indispensabilă unei comunităţi. 
  

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3783.  Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 
 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1.500 mii  lei pentru demararea 
lucrărilor de înfiinţare a unei staţii de 
epurare a apelor reziduale în comuna 
Pietroasele, judeţul Buzău. 
   
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Aducerea staţiei de tratare a apelor 
uzate la condiţii optime de 
funcţionare este o condiţie 
indispensabilă oricărei comunităţi. 
De avantajele acesteia urmează să 
beneficieze  
3750 persoane. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3784. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 
(obiective noi) 
 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2.000 mii lei pentru reabilitarea 
sistemului de alimentare cu apă şi 
canalizare din satul Poşta Cîlnău, 
comuna Poşta Cîlnău, judeţul Buzău. 
 
  Autori: deputat PNL George 
Adrian Scutaru, deputat PNL Titi 
Holban şi senator PNL Cristinel 
Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Metodele actuale de procurarea a 
apei, mai ales în mediul rural – 
direct de la fântâni şi puţuri- nu mai 
corespund necesităţilor şi cerinţelor 
actuale.  
-Dat fiind importanţa vitală pe care 
o are apa este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă  potabilă care să 
asigure celor 6603 gospodării 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. Totodată, este 
necesară şi introducerea sistemului 
de canalizare pentru a asigura 
localnicilor condiţii de viaţă  
civilizate. 
 
Surse de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3785. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  250 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Reabilitare Camin 
Cultural Com Sascut Jud Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
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Camera Deputatilor si Senat priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3786. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 962 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului  “Constructie Sistem de 
Canalizare a apei menajere în 
cartierul Vermeşti”, Comanesti, jud 
Bacau. 
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3787. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 13.338 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  “Canalizare + statie 
epurare”, comuna GARLENI, jud 
Bacau 
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3788. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 30.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  “Camin Cultural 
Lespezi”, comuna GARLENI, jud 
Bacau 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
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Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3789. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 9150 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Alimentare cu apa, 
canalizare, statie de epurare, satele 
Glavanesti, Frumuselu, Muncelu 
Com Glavanesti, Judetul Bacau 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 



 
Nr. 
crt. 

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

 

- 1725 -

publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3790. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

 Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 718,376 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Construire Camin 
Cultural, sat Frumuselu Com 
Glavanesti, Judetul Bacau 
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3791. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2200  mii lei pentru finanţarea 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
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Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

obiectivului, Canalizare si statie de 
epurare in satele Helegiu si Deleni, 
comuna Helegiu, judetul Bacau, , 
judetul Bacau.  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3792. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 80 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Hemeius-Renovare casa 
memoriala GRIGORE TABACARU, 
Comuna Hemeius, judetul Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3793. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 6296,568 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Proiectul "Sistem de 
canalizare si epurare a apelor  uzate", 
sat. Letea Veche, com.Letea, Jud 
Bacau 
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
3794. Anexa 3/15/29 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 7267,934 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Proiectul "Sistem de 
canalizare si epurare a apelor 
uzate"Com.Letea Veche, Satele : 
HOLT, RUSI CIUTEA, SIRETU, 
com.Letea, Jud Bacau 
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3795. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 3000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Proiectul "Imbunatatirea 
calitatii vietii pentru populatia 
rurala” -  construirea a doua camine 
culturale in satele Letea Veche si 
Holt, comuna Letea Veche, judetul 
Bacau 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3796. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 428 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Construire asezamant 
cultural in com.Luizi Calugara, 
sat.Osebiti Com Luizi Calugara, Jud 
Bacau 
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3797. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  extindere camin cultural 
in comuna Magiresti, judetul Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3798. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 5648 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Sistem canalizare si 
epurare ape uzate Comuna Parincea 
Jud Bacau  
 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
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apei potabile şi a apei uzate B Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 

priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3799. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 330 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului RK Camin si Biblioteca 
“G.J.Cancicov” Comuna Parincea 
Jud Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3800. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  4000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Sistem de canalizare 
satele : Pirjol, Tărîţa,  Campeni, 
Pustiana, Băseşti, Băhnăşeni 
Comuna Parjol Jud Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3801. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  967,944 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Camin cultural, 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
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aşezăminte culturale sat.Pustiana Comuna Parjol 
Jud Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3802. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  700 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Camin Cultural, sat 
Basesti Comuna Parjol  
Jud Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3803. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  700 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Camin cultural, sat 
Tarita Comuna Parjol Jud Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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3804. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  700 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Camin cultural , sat 
Bahnaseni Comuna Parjol Jud Bacau 
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3805. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  6561,456 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului  Extindere 
reţea canalizare şi staţie  epurare  
comuna Răcăciuni, judeţul Bacău 
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3806. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  4322 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Înfiinţare sistem de 
canalizare şi tratare a apelor  uzate, 
respectiv sistem de alimentare cu apă 
sat Gheorghe Doja, com. Răcăciuni 
Jud Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3807. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 23 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  1200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Reabilitare Casa de 
Cultura sat Racaciuni, com 
Racaciuni, Jud Bacau 
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3808. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  5939,69 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Canalizare  comuna 
Rosiori, Sat Rosiori Jud Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
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Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3809. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B 

 Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 600 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Apa/canal – Pancesti 
Com Sascut Jud Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

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

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3810. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  900 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Casa de cultura in 
Sascut Com Sascut Jud Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3811. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  972 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Proiectul "Sistem de 
canalizare si epurare a apelor uzate" 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
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alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B  
 

–com. Sascut, sat Schineni si sat 
Sascut Jud Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

 cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3812. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 19 - Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate B  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  5120 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Proiectul "Sistem de 
canalizare si epurare a apelor uzate" 
– com.Sascut, sat pancesti Com 
Sascut Jud Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3813. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  9374,4 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Construire asezamant 
cultural, sat Siretu, com.Saucesti Jud 
Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3814. Anexa 3/15/29 – Ministerul Din suma prevăzută se alocă  suma Sumele sunt necesare pentru Se propune respingerea întrucât: 
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Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 

de  1214,624 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului  Modernizare 
si extindere sistem alimentare cu apa 
si canalizare sat stanisesti, com. 
Stanisesti, jud. Bacau-  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3815. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 18 – Sistem integrat 
de reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate A 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  560,954 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Modernizare si 
extindere sistem alimentare cu apa si 
canalizare sat stanisesti, com. 
Stanisesti, jud. Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3816. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Grupa/Titlul 55 art.01, 
alin 26 

Se alocă suma de 500 mii lei pentru 
construcţia de locuinţe în Mihăieşu 
de Câmpie, judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 
 

Strategia Guvernului în domeniul 
constructiei de locuinte 
urmãreste îmbunãtãtirea conditiilor 
de viatã, prin asigurarea accesului 
la o locuintã decentã a cetãtenilor 
României, prin dezvoltarea 
programelor de constructii locuinte 
sociale sau a celor care au caracter 
social, în vederea ajutorãrii 
categoriilor de persoane cu venituri 
modeste, în special a tinerilor, în 
acest mod realizându-se stabilitatea 
tinerilor specialisti. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3817. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Grupa/Titlul 55 art.01, 
alin 26 

Se alocă suma de 120 mii lei pentru 
achiziţionarea unui teren în 
vederea construirii unui bloc de 
locuinţe, judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 
 

Întrucât primăria nu deţine teren în 
vederea construirii unui astfel de 
obiectiv este nevoită să achiziţioneze o 
suprafaţă de teren corespunzătoare 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3818. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, Grupa/Titlul 55 art.01, 
alin 26 

Se alocă suma de 1400 mii lei 
pentru construcţia de locuinţe 
ANL în Mihăieşu de Câmpie, 
judeţul Mureş. 
 

Programul de constructii de locuinte 
pentru tinerii.destinate inchirieirii se 
adreseaza tinerilor cu varste de pana la 
18-35 ani la data depunerii cererii ,care 
nu isi permit sa cumpere un 
apartament sau sa inchirieze o locuinta 
de pe piata libera. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
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priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3819. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 16 A 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
800 mii lei pentru construcţie sală de 
sport, comuna Mihăieşu de Câmpiel, 
judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Documentaţie trimisă la 
Compania Naţională de Investiţii.

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3820. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 16 A 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
5700 mii lei pentru construcţie sală 
de sport, comuna Iclănzel, judeţul 
Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Este necesar deoarece populaţia 
nu beneficiază de alte săli 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3821. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 16 A 

Se alocă suma de 72 mii lei pentru  
reabilitare Sala de Sport Gimnaziul 
Alexandru Ceusianu, municipul 
Regin, Judeţul Mureş. 
 

PT a fost depus la Inspectoratul 
judeţean Mureş şi CJ Mureş şi ca 
urmare în anul 2007 şi 2008 prin 
HG a fost alocată suma de 110.000 
lei. Au fost începute lucrările în 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
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Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 
 

anul 2007 dar datorită faptului că 
din 2008 şi până în prezent nu s-au 
mai alocat fonduri de la Guvern nu 
s-a reuşit terminatea lucrărilor. 
Pentru finalizarea lucrărilor sunt 
necesari 72.000 lei. 

aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3822. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 16 A 

Se alocă suma de 70 mii lei pentru  
reabilitare Sala de Sport scoala 
generală nr. 4 Apalina, municipul 
Regin, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 
 

PT a fost depus la Inspectoratul 
judeţean Mureş şi CJ Mureş şi ca 
urmare în anul 2007 şi 2008 prin 
HG a fost alocată suma de 50.000 
lei. Au fost începute lucrările în 
anul 2007 dar datorită faptului că 
din 2008 şi până în prezent nu s-au 
mai alocat fonduri de la Guvern nu 
s-a reuşit terminatea lucrărilor. 
Pentru finalizarea lucrărilor sunt 
necesari 70.000 lei. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3823. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 17 A 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
596 mii lei pentru dotarea cu utilităţi 
a sălii de sport din comuna Sântana 
de Mureş, judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Lipsă de fonduri la bugetul local. Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3824. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se alocă suma de 100 mii lei pentru 
achiziţionare teren pentru construire 

Întrucât primăria nu deţine teren în 
vederea construirii unui astfel de 
obiectiv este nevoită să achiziţioneze o 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
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Turismului, cod de obiectiv 17 A sală de sport, comuna Tăureni, 
Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

suprafaţă de teren corespunzătoare 
 

alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Cheltuielile pentru achizitia de 
imobile se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C – „Alte cheltuieli de 
investiţii”, categoria „a) achizitii 
de imobile”, cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3825. Anexa 3/15/29 – Ministerul Din suma prevăzută se alocă suma de Obiectiv de investiţie în Se propune respingerea întrucât: 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 18 A 

155 mii lei pentru reţea de apă strada 
Movilei, municipiul Târnăveni, 
judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

continuare - Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
3826. Anexa 3/15/29 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 18 A 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
106 mii lei pentru reţea de apă strada 
Octavian Goga, municipiul 
Târnăveni, judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Obiectiv de investiţie în 
continuare 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3827. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 18 A 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
53 mii lei pentru reţea de apă strada 
Crinului, municipiul Târnăveni, 
judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Obiectiv de investiţie în 
continuare 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3828. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 18 A 

Se alocă suma de 834 mii lei pentru 
canalizare menajeră şi staţie de 
epurare în comuna Gh. Doja, judeţul 
Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Important pentru comunitate. Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3829. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 18 A 

Se alocă suma de 2500 mii lei pentru 
canalizare menajeră şi staţie de 
epurare în comuna Inclănzel, judeţul 
Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Proiect în derulare Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3830. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 18 A 

Se alocă suma de 300 mii lei pentru 
canalizare menajeră în satele 
Ghindari şi Trei Sate, comuna 
Ghindari, judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Important pentru comunitate. Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 
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- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3831. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 18 A 

Se alocă suma de 4301 mii lei pentru 
canalizare menajeră cu staţie de 
epurare a apei, localitatea Gughiua, 
judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Există studiu de fezabilitate. Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
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globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3832. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 18 A 

Se alocă suma de 5677 mii lei pentru 
extindere reţea apă şi canalizare, 
inclusiv execuţie branşament în 
localitatea Corunca, judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Elaborat SF, PT, indicatori aprobaţi 
prin HCL nr. 58/15.10.2010, urmează 
să se depună proiectul la AFM 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a 
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staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3833. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 18 A 

Se alocă suma de 1151 mii lei pentru 
alimentare cu apă potabilă a satelor 
Sălcud şi Sfântu Gheorghe, 
construcţia sistemului de canalizare 
în satele Sălcud, Sfântu Gheorghe şi 
Cipău şi a staţiilor de epurare în 
satele Sălcud şi Sfântu Gheorghe, 
oraş Iernut, judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 

Obiectiv de investiţie în 
continuare 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
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Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

„Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3834. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 18 A 

Se alocă suma de 9000 mii lei pentru 
canalizare menajare şi staţie de 
epurare în comuna Apold, judeţul 
Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  

Important pentru comunitatea 
locala. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
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Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3835. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 18 A 

Se alocă suma de 1726 mii lei pentru 
extinderea reţelei de canalizare în 
oraşul Iernut, oraş Iernut, judeţul 
Mureş. 
 

Este depusă cererea de finanţare. Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
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Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3836. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Se alocă suma de 136 mii lei pentru 
extinderea canalizării menajere în 

Obiectiv de investiţie în derulare a 
cărui finalizare se va termina în funcţie 
de alocarea de fonduri prin HG. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
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Turismului, cod de obiectiv 18 A Cartierul Apalina, municipul Regin, 
Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 
 

 alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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3837. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 19 B 

Se alocă suma de 3509,7 mii lei 
pentru modernizarea reţelei de apă 
potabilă în comuna Lunca Bradului, 
judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Reţeaua este într-o stare avansată 
de uzură, anul punerii în 
funcţiune fiind 1974. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3838. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 19 B 

Se alocă suma de 6942 lei pentru 
alimentare cu apă şi canalizare în 
comuna Beica de Jos, judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Lucrare importantă pentru că nu 
există nici apă potabilă, nici 
canalizare în comuna Beica de 
Jos. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3839. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 19 B 

Se alocă suma de 729 lei pentru 
canalizare menajeră în localităţile 
Solovăstru şi Jabeniţa în comuna 
Solovăstru, judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Lipsă fonduri pentru asigurarea 
co-finanţării din bugetul local şi a 
T.V.A.-ului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3840. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 19 B 

Se alocă suma de 2752 lei pentru 
canalizare şi epurare ape menajere în 
Vătava, judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3841. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 19 B 

Se alocă suma de 700 mii lei pentru 
prima infiintare a Retelei Publice de 
Apă Uzata, prima infiintare a Retelei 
Publice de Apa Potabila, 
modernizare Strazi Secundare, prima 
Infiintare Gradinita cu Program 
Prelungit si modernizare Camin 
Cultural”, in Comuna  Zau de 
Campie 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Cofinanţare. Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3842. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 19 B 

Se alocă suma de 1125 lei pentru 
canalizare şi epurare ape menajere şi 
industriale în localităţile Ruşii Munţi, 
Morăreni Maiorăşti în comuna Ruşii 
Munţi, judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
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principal de credite 
- Responsabilitatea stabilirii 

priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3843. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 19 B 

Se alocă suma de 8812 lei pentru 
canalizare menajeră şi staţie de 
epurare, în comuna Răstolniţa, 
judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” unde 
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cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3844. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 19 B 

Se alocă suma de 12700 lei pentru 
canalizare menajeră, comuna 
Crăciuneşti, judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
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şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3845. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 19 B 

Se alocă suma de 425 lei pentru 
alimentare cu apă, localităţile Milăşel 
şi Lefaia, comuna Crăieşti, judeţul 
Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
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cuprins obiectivul de investiţii 
„Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3846. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 19 B 

Se alocă suma de 4300 lei pentru 
realizarea reţelelor de canalizare şi 
staţiei de epurare în Lechinţa, oraş 
Iernut, judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 

Studiu de fezabilitate.  Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
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Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

- Cheltuielile pentru studiile de 
fezabilitate se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C – „Alte cheltuieli de 
investiţii”, categoria „c) cheltuieli 
pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate si fezabilitate si 
alte studii”, cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3847. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 19 B 

Se alocă suma de 3000 lei pentru 
realizarea reţelelor apă şi 
infrastructura drumului pe str. 
Republicii, A. Iancu, Şcolii şi 

Obiectiv de investiţii important 
pentru comunitatea locală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
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Viitorului, oraş Târnăveni, judeţul 
Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3848. Anexa 3/15/29 – Ministerul Se alocă suma de 4000 lei pentru  Se propune respingerea întrucât: 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod obiectiv 19 B 

canalizare menajeră şi staţie de 
epurare pentru localităţile comunei 
Band,  judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
3849. Anexa 3/15/29 – Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 19 A 

Se alocă suma de 8000 mii lei pentru 
introducere reţea de canalizare 
comuna Breaza, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Lipsă fonduri proprii. Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3850. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 19 A 

Se alocă suma de 4000 mii lei pentru 
canalizăre menajeră şi staţie de 
epurare pentru localităţile comunei 
Band, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Localitate cu numar mare de etnici 
rromi. Lipsa acuta de apa potabila si 
menajera. Prin crearea unei 
infrastructuri apa canal se formează 
conditiile de eliminare a tensiunilor 
sociale. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a 
staţiilor de tratare a apei 
potabile şi a apei uzate” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3851. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 23 

Se alocă suma de 122 mii lei pentru 
reabilitare cămin cultural Leordeni, 
comuna Gh. Doja, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Suma ce trebuie plătită de Consiliul 
Local în anul 2011 şi pentru care nu 
există fonduri 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Programul construire 
aşezăminte culturale” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3852. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 23 

Se alocă suma de 121 mii lei pentru 
reabilitare cămin cultural Ilieni, 
comuna Gh. Doja, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Suma ce trebuie plătită de Consiliul 
Local în anul 2011 şi pentru care nu 
există fonduri 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Programul construire 
aşezăminte culturale” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3853. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 23 

Se alocă suma de 144 mii lei pentru 
reabilitare cămin cultural Tirimia, 
comuna Gh. Doja, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Suma ce trebuie plătită de Consiliul 
Local în anul 2011 şi pentru care nu 
există fonduri 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Programul construire 
aşezăminte culturale” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3854. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 23 

Se alocă suma de 95 mii lei pentru 
recompartimentare şi extindere 
cămin cultural comuna Gurghiu, 
Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Lucrare începută în 2007 din fonduri 
guvernamentale, realizată în proporţie 
de 89% şi sistată din lipsă de finanţare 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Programul construire 
aşezăminte culturale” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3855. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 23 

Se alocă suma de 276 mii lei pentru 
reabilitare cămin cultural Bord, 
comuna Cucerdea, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Lucrare promovată prin licitaţie 
publică aflată sub contract, întreruptă 
momentan din lipsă de fonduri 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Programul construire 
aşezăminte culturale” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 



 
Nr. 
crt. 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3856. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 800 mii lei pentru 
reabiliare şi modernizare aşezăminte 
culturale, comuna Breaza, Judeţul 
Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Lipsă fonduri proprii. Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Programul construire 
aşezăminte culturale” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3857. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 900 mii lei pentru 
reabiliare şi modernizare aşezăminte 
culturale, Filipişu Mare, comuna 
Breaza, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Lipsă fonduri proprii. Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Programul construire 
aşezăminte culturale” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3858. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 723 mii lei pentru 
modernizare cămin cultural Iod, 
comuna Răstoliţa, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Lipsă de fonduri proprii. Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Programul construire 
aşezăminte culturale” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3859. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 300 mii lei pentru 
reparaţii capitale cămin cultural 
Cipăieni, comuna Sînger, Judeţul 
Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Clădire veche, în degradare. Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Programul construire 
aşezăminte culturale” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3860. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 229 mii lei pentru 
reabilitare cămin cultural Râpa de 
Jos, comuna Vătava, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Lipsă de fonduri proprii. Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Programul construire 
aşezăminte culturale” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3861. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 230 mii lei pentru 
reabilitare cămin cultural Dumbrava, 
comuna Vătava, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Lipsă de fonduri proprii. Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Programul construire 
aşezăminte culturale” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3862. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 700 mii lei pentru 
reabilitare cămin cultural, comuna 
Mihăieşu de Câmpie, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Stare crită a căminului cultural. Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Programul construire 
aşezăminte culturale” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3863. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 180 mii lei pentru 
amenajări exterioare complext 
cultural şi sediu administrativ, 
comuna Band, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Programul construire 
aşezăminte culturale” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3864. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 1600 mii lei pentru 
cămin cultural şi sediu administrativ, 
comuna Band, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Lipsă fonduri proprii. Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Programul construire 
aşezăminte culturale” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 



 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 1792 -

completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3865. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 600 mii lei pentru 
casa de cultură Iernut, Judeţul Mureş.
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Studiu de fezabilitate. Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Cheltuielile pentru studiile de 
fezabilitate se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C – „Alte cheltuieli de 
investiţii”, categoria „c) cheltuieli 
pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate si fezabilitate si 
alte studii”, cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 



 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 1793 -

principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3866. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 1600 mii lei pentru 
cămin cultural şi sediu administrativ, 
comuna Band, Judeţul Mureş. 
 

Desfasurarea de programe culturale si 
de educatie ca baza a pacii sociale. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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3867. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 400 mii lei pentru 
utilităţi cămin cultural Fanate, 
comuna Band, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Desfasurarea de programe culturale si 
de educatie ca baza a pacii sociale. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3868. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 1500 mii lei pentru 
construcţie cămin cultural Fânaţele 
Mădăraşului, comuna Band, Judeţul 
Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Desfasurarea de programe culturale si 
de educatie ca baza a pacii sociale. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3869. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 1500 mii lei pentru 
construcţie cămin cultural Mărăşeşti, 
comuna Band, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Desfasurarea de programe culturale si 
de educatie ca baza a pacii sociale. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3870. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 1200 mii lei pentru 
construcţie cămin cultural Valea 
Rece, comuna Band, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Desfasurarea de programe culturale si 
de educatie ca baza a pacii sociale. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3871. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 1000 mii lei pentru 
reabilitare cămin cultural Petea şi 
Oroiu, comuna Band, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  

Desfasurarea de programe culturale si 
de educatie ca baza a pacii sociale. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 



 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 1797 -

Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3872. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 500 mii lei pentru 
reabilitare cămin cultural din Beica 
de Jos, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Construcţie veche, necesită 
reparaţii capitale. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3873. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 500 mii lei pentru 
reabilitare cămin cultural din Beica 
de Sus, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Construcţie veche, necesită 
reparaţii capitale. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3874. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 500 mii lei pentru 
reabilitare cămin cultural din Nadăşa, 
Beica de Jos, Judeţul Mureş. 
 

Construcţie veche, necesită 
reparaţii capitale. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
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Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3875. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 500 mii lei pentru 
reabilitare cămin cultural din 
Cacuciu, Beica de Jos, Judeţul 
Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Construcţie veche, necesită 
reparaţii capitale. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3876. Anexa 3/15/29 – Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

Se alocă suma de 500 mii lei pentru 
reabilitare cămin cultural din 
Şerbeni, Beica de Jos, Judeţul Mureş. 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

Construcţie veche, necesită 
reparaţii capitale. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3877. Anexa 3/15/29 – Ministerul Se alocă suma de 500 mii lei pentru Construcţie veche, necesită Se propune respingerea întrucât: 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, cod de obiectiv 795 

reabilitare cămin cultural din 
Sânmihai de Pădure, Beica de Jos, 
Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 

reparaţii capitale. - Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3878. ANEXA nr. 3/15/29 
Subprogramul privind alimentarea 

cu apă şi canalizare a satelor; 
Capitolul 5001, Grupa 51, Articolul 

02, Alineatul 20 

Alocarea sumei de 6.012 mii lei 
pentru alimentare cu apă şi 

canalizare în localităţile TĂMĂŞENI 
şi ADJUDENI, comuna 

TĂMĂŞENI, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent  

Ioan Munteanu 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
de viaţă decente locuitorilor din 
comună; 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului; Programele de 
dezvoltare rurală. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3879. ANEXA nr. 3/15/29 
Subprogramul privind alimentarea 

cu apă şi canalizare a satelor; 
Capitolul 5001, Grupa 51, Articolul 

02, Alineatul 20 

Alocarea sumei de 6.873 mii lei 
pentru canalizare în localitatea 

SĂBĂOANI, comuna SĂBĂOANI, 
judeţul Neamţ 

Autor : Deputat Independent  
Ioan Munteanu 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
de viaţă decente locuitorilor din 
comună; 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului; Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3880. ANEXA nr. 3/15/29 
Subprogramul privind alimentarea 

cu apă şi canalizare a satelor; 
Capitolul 5001, Grupa 51, Articolul 

02, Alineatul 20 

Alocarea sumei de 7.000 mii lei 
pentru alimentare cu apă şi 

canalizare în localitatea GÎDINŢI, 
comuna GÎDINŢI, judeţul Neamţ 

Autor : Deputat Independent  
Ioan Munteanu 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
de viaţă decente locuitorilor din 
comună; 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului; Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3881. ANEXA nr. 3/15/29 
Subprogramul privind alimentarea 

cu apă şi canalizare a satelor; 
Capitolul 5001, Grupa 51, Articolul 

02, Alineatul 20 

Alocarea sumei de 7.000 mii lei 
pentru alimentare cu apă şi 

canalizare în localitatea 
RĂZBOIENI, comuna RĂZBOIENI, 

judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent  

Ioan Munteanu 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
de viaţă decente locuitorilor din 
comună; 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului; Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
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priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3882. ANEXA nr. 3/15/29 
Subprogramul privind alimentarea 

cu apă şi canalizare a satelor; 
Capitolul 5001, Grupa 51, Articolul 

02, Alineatul 20 

Alocarea sumei de 10.540 mii lei 
pentru canalizare în localitatea 
CORDUN, comuna CORDUN, 

judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent  

Ioan Munteanu 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
de viaţă decente locuitorilor din 
comună; 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului; Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3883. ANEXA nr. 3/15/29 
Subprogramul privind alimentarea 

cu apă şi canalizare a satelor; 
Capitolul 5001, Grupa 51, Articolul 

02, Alineatul 20 

Alocarea sumei de 11.625 mii lei 
pentru alimentare cu apă şi 

canalizare în localitatea 
MĂRGINENI, comuna 

MĂRGINENI, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent Culiţă 

Tărâţă 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
de viaţă decente locuitorilor din 
comună; 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului; Programele de 
dezvoltare rurală. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3884. ANEXA nr. 3/15/29 
Subprogramul privind alimentarea 

cu apă şi canalizare a satelor; 
Capitolul 5001, Grupa 51, Articolul 

02, Alineatul 20 

Alocarea sumei de 7.292 mii lei 
pentru alimentare cu apă şi 

canalizare în localitatea ŢIBUCANI, 
comuna ŢIBUCANI, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent Culiţă 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
de viaţă decente locuitorilor din 
comună; 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
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Tărâţă şi Turismului; Programele de 
dezvoltare rurală. 
 
 

finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3885. ANEXA nr. 3/15/29 
Subprogramul privind alimentarea 

cu apă şi canalizare a satelor; 
Capitolul 5001, Grupa 51, Articolul 

02, Alineatul 20 

Alocarea sumei de 8.999 mii lei 
pentru alimentare cu apă şi 

canalizare în localitatea ROMÂNI, 
comuna ROMÂNI, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent Culiţă 

Tărâţă 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
de viaţă decente locuitorilor din 
comună; 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului; Programele de 
dezvoltare rurală. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3886. ANEXA nr. 3/15/29 
Subprogramul privind alimentarea 

cu apă şi canalizare a satelor; 
Capitolul 5001, Grupa 51, Articolul 

02, Alineatul 20 

Alocarea sumei de 7.895 mii lei 
pentru alimentare cu apă şi 

canalizare în localitatea PIPIRIG, 
comuna PIPIRIG, judeţul Neamţ 

Autor : Deputat Independent Culiţă 
Tărâţă 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
de viaţă decente locuitorilor din 
comună; 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului; Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3887. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
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noi RĂZBOIENI, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent  

Ioan Munteanu 

Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3888. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
CEAHLĂU, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent  

Ioan Munteanu 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3889. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
ONICENI, judeţul Neamţ 

Autor : Deputat Independent  
Ioan Munteanu 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
3890. Anexa nr. 3/15/29 

Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 

BÎRGĂUANI, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent  

Ioan Munteanu 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3891. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
VÂNĂTORI, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent  

Ioan Munteanu 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3892. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
SĂVINEŞTI, judeţul Neamţ 

Autor : Deputat Independent Culiţă 
Tărâţă 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3893. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
COSTIŞA, judeţul Neamţ 

Autor : Deputat Independent Culiţă 
Tărâţă 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3894. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
PODOLENI, judeţul Neamţ 

Autor : Deputat Independent Culiţă 
Tărâţă 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
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investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 

priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3895. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna PIATRA 

ŞOIMULUI, judeţul Neamţ 
Autor : Deputat Independent Culiţă 

Tărâţă 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3896. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Bazin de înot  în valoare de 5000 mii 
lei pentru comuna SĂBĂOANI, 

judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Comuna are peste 11.000 de 
locuitori. Un număr de peste 3.000 
de elevi învaţă în clasele I-XII. 
Motivaţia constă în dezvoltarea 
armonioasă a acestor tineri; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3897. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

SĂVINEŞTI, judeţul Neamţ 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
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Autor: Deputat  Independent Culiţă 
Tărâţă 

alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3898. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

COSTIŞA, judeţul Neamţ 
Autor: Deputat  Independent Culiţă 

Tărâţă 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3899. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

ZĂNEŞTI, judeţul Neamţ 
Autor: Deputat  Independent Culiţă 

Tărâţă 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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3900. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

PODOLENI, judeţul Neamţ 
Autor: Deputat  Independent Culiţă 

Tărâţă 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3901. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

BORLEŞTI, judeţul Neamţ 
Autor: Deputat  Independent Culiţă 

Tărâţă 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3902. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

PIATRA ŞOIMULUI, judeţul Neamţ 
Autor: Deputat  Independent Culiţă 

Tărâţă 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3903. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

DOLJEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3904. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

POIENARI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
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- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3905. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

TĂMĂŞENI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3906. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

BÎRA, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3907. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

SĂVINEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
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Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3908. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

MĂRGINENI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3909. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

COSTIŞA, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3910. Anexa nr. 3/15/29 Investiţie nouă – sală de sport în Dezvoltarea şi practicarea Se propune respingerea întrucât: 
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Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

valoare de 4500 mii lei - comuna 
ROMÂNI, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3911. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

TAZLĂU, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3912. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

REDIU, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3913. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

BOGHICEA, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3914. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

GÎDINŢI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
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priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3915. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

PÎNCEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 



 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 1828 -

din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3916. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

BOZIENI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3917. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

ONICENI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
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prin programele de dezvoltare 
rurală. 

finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3918. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

VALEA URSULUI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3919. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

CORDUN, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3920. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
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noi BÎRGĂUANI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3921. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

VĂLENI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3922. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

BODEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
3923. Anexa nr. 3/15/29 

Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

RĂZBOIENI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3924. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

TUPILAŢI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 



 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 1834 -

obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3925. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

TRIFEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3926. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
PĂSTRĂVENI, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3927. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
ŢIBUCANI, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
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rurală. investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 

priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3928. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
GHINDĂOANI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 



 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 1837 -

completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3929. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

TIMIŞEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3930. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

PIPIRIG, judeţul Neamţ 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
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Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3931. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

VÂNĂTORI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3932. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
BICAZU ARDELEAN, judeţul 

Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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3933. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

TARCĂU, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3934. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

ICUŞEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3935. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

GHERĂIEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3936. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

SAGNA, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3937. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - oraş 

ROZNOV, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
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- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3938. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

ZĂNEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3939. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

PODOLENI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3940. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

CÎNDEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
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Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3941. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

BORLEŞTI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3942. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 
MOLDOVENI, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3943. Anexa nr. 3/15/29 Investiţie nouă – sală de sport în Dezvoltarea şi practicarea Se propune respingerea întrucât: 
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Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

valoare de 4500 mii lei - comuna 
SECUIENI, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3944. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

BAHNA, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3945. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

REDIU, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3946. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

PIATRA ŞOIMULUI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3947. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

MĂRGINENI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Dezvoltarea şi practicarea 
sportului; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare 
rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
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priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3948. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Investiţie nouă – sală de sport în 
valoare de 4500 mii lei - comuna 

DOCHIA, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3949. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
ONICENI, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3950. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
BOZIENI, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
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programele de dezvoltare rurală. finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3951. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna VALEA 

URSULUI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3952. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
PÂNCEŞTI, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3953. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
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noi BOGHICEA, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3954. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna BÎRA, 

judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3955. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
DOLJEŞTI, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
3956. Anexa nr. 3/15/29 

Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 

BÎRGĂUANI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3957. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 

VĂLENI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3958. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 

RĂZBOIENI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3959. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
TIMIŞEŞTI, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3960. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
VÂNĂTORI, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
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investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 

priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3961. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
CEAHLĂU, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3962. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 

HANGU, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3963. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna BICAZ 

CHEI, judeţul Neamţ 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
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Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3964. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
POIENARI, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3965. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
TARCĂU, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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3966. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
SĂVINEŞTI, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3967. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 

GHINDĂOANI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3968. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 

PĂSTRĂVENI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3969. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
COSTIŞA, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3970. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
ROMÂNI, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
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- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3971. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna REDIU, 

judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3972. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
TAZLĂU, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3973. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
ICUŞEŞTI, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
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Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3974. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna SAGNA, 

judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3975. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 

PIPIRIG, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3976. Anexa nr. 3/15/29 Aşezământ cultural în valoare de Motivaţia: Ridicarea gradului de Se propune respingerea întrucât: 
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Obiective (proiecte) de investiţii 
noi 

1500 mii lei pentru oraş ROZNOV, 
judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3977. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
PODOLENI, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3978. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
CÂNDEŞTI, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3979. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
BORLEŞTI, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3980. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna PIATRA 

ŞOIMULUI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 



 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 1873 -

priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3981. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 

MOLDOVENI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3982. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 

MĂRGINENI, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3983. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
DOCHIA, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
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programele de dezvoltare rurală. finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3984. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 
SECUIENI, judeţul Neamţ 

Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3985. Anexa nr. 3/15/29 
Obiective (proiecte) de investiţii 

noi 

Aşezământ cultural în valoare de 
1500 mii lei pentru comuna 

BAHNA, judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 

Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Ridicarea gradului de 
civilizaţie la sat; 
Sursa de finanţare: din fondurile 
alocate Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului prin 
programele de dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3986. Anexa nr. 3/15/29 
Titlul VI. Transferuri între unităţi 

PÂRTIE DE SCHI staţiunea 
DURĂU, în valoare de 60 000 mii 

Dezvoltarea zonei turistice în 
staţiunea Durău, comuna Ceahlău, 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
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ale administraţiei publice 
Titlul 51; Articolul 02; Alineat 21 

lei - comuna CEAHLĂU, judeţul 
Neamţ 

 
Autor: Deputat  Independent Culiţă 

Tărâţă 

jud. Neamţ; 
Sursa de finanţare: din suma 
alocată bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin programele de dezvoltare a 
turismului. 

alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3987. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 56 TITLUL VIII 
Proiecte cu Finantare din Fonduri 
Externe Nerambursabile (FEN) 
Postaderare – art. 01 Programe din 
Fondul European de Dezoltare 
Regionala (FEDR) 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  23000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Cofinanţare măsura 322 
: reţea de apă şi canalizare, staţie 
epurare; modernizare drumuri, 
înfiinţare Centrul de Asistenţă 
Socială; spaţiu recreere; conservare 
şi punere în valoare a Bisericii Sf. 
Parascheva, com. Alunu judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3988. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Grupa/Titlul 56 TITLUL VIII 
Proiecte cu Finantare din Fonduri 
Externe Nerambursabile (FEN) 
Postaderare – art. 01 Programe din 
Fondul European de Dezoltare 
Regionala (FEDR) 
 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 19000  lei pentru finanţarea 
obiectivului lei pentru finanţarea 
obiectivului Cofinanţare proiect 
măsura 322, com.Pietrari judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
3989. Anexa 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 56 TITLUL VIII 
Proiecte cu Finantare din Fonduri 
Externe Nerambursabile (FEN) 
Postaderare – art. 01 Programe din 
Fondul European de Dezoltare 
Regionala (FEDR) 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  4000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Proiect măsura 322, 
com.Sălătrucel judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNLdin 
Camera Deputatilor si Senat   

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3990. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 56 TITLUL VIII 
Proiecte cu Finantare din Fonduri 
Externe Nerambursabile (FEN) 
Postaderare – art. 01 Programe din 
Fondul European de Dezoltare 
Regionala (FEDR) 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  960 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Dezvoltare pr.322 , com. 
Budeşti judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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 Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputatilor si Senat   

obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3991. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Grupa/Titlul 56 TITLUL VIII 
Proiecte cu Finantare din Fonduri 
Externe Nerambursabile (FEN) 
Postaderare – art. 01 Programe din 
Fondul European de Dezoltare 
Regionala (FEDR) 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  115.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Proiect integrat pe 
măsura 322 
1.Sistem de canalizare centralizată şi 
staţie de epurare ape uzate menajere 
în comuna Glăvile, judeţul Vâlcea 
2. Drum de interes local, comuna 
Glăvile, judeţul Vâlcea 
3. Sistem centralizat de alimentare cu 
apă în comuna Glăvile, judeţul 
Vâlcea 
4. Grădiniţa cu program normal în 
comuna Glăvile, judeţul Vâlcea 
5. Organizare festivalul „Târg la 
Glăvile” şi achiziţionarea de costume 
populare şi sistem de sonorizare 
pentru ansamblul de dansuri 
tradiţionale „Plai de dor”, comuna 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Glăvile, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3992. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 21 – obiective de 
investiţii în turism  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 200 lei pentru finanţarea 
obiectivului Realizarea şi punerea în 
funcţiune primei pârtii de schiuri, 
com. Perişani judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
turistice rurale si impulsionarea 
investitiilor in zona.  

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3993. Anexa 3/15/02 M 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 6000 mii lei pentru finanţarea 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
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Turismului 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 01/alin. 32 – Reabilitarea 
termică a blocurilor 

obiectivului Reabilitare termică 
(anvelopare) blocuri cartierul 
Petrişor, municipiul Râmnicu Vâlcea 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

imbunătăţirea infrastructurii. 
 

alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3994. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 01/alin. 32 – Reabilitarea 
termică a blocurilor 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare termică 
(anvelopare) blocuri cartierul 
Ostroveni, municipiul Râmnicu 
Vâlcea 
Finalizare construcţie blocuri de 
locuit (construire balcoane), str. 
Decebal, zona Nord, municipiul 
Râmnicu Vâlcea judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3995. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 01/alin. 32 – Reabilitarea 
termică a blocurilor 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 6000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare blocuri 
(anvelopare) oraşul Brezoi judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv de investiţii nou  
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
3996. Anexa 3/15/02  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 04 – Programul pentru 
construcţiile de locuinţe şi săli de 
sport 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Finalizare construcţie 
blocuri de locuit (construire 
balcoane), str. Hacman, zona Traian, 
municipiul Râmnicu Vâlcea judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3997. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 04 – Programul pentru 
construcţiile de locuinţe şi săli de 
sport 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 6000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Finalizare construcţie 
blocuri de locuit (construire 
balcoane), str. Nicolae Bălcescu, 
zona Traian, municipiul Râmnicu 
Vâlcea judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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 DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3998. Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 7365,882 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construire pod peste 
râul Topolog în punctul Comanca – 
Balastieră, com. N.Bălcescu judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv nou de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

3999. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
900 mii de lei pentru finanţarea 
obiectivului „Finalizare lucrări de 
reabilitare a drumului comunal DC 
Păuşeşti – Băile Govora, sat 
Păuşeşti”, comuna Păuşeşti, judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4000. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
35 mii de lei pentru finanţarea 
obiectivului „Finalizare lucrări de 
reabilitare termică a dispensarului 
uman din satul Păuşeşti”, comuna 
Păuşeşti, judeţul Vâlcea 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
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Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 

priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4001. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Modernizare drumuri 
comunale şi săteşti în satul Păuşeşti”, 
comuna Păuşeşti, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4002. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 7256 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare drumuri 
comunale în comuna Orleşti, judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv nou de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4003. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  2.100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare şi asfaltare 

Obiectiv nou de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
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Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice. 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

DC 103 comuna Ionesti, sat Ioneşti. 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4004. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
6.000.mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Pietruire drumuri 
comunale, com. Roşiile judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv nou de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4005. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 5.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare 676 G 12 – 
19+250, com Tetoiu. judeţul Vâlcea 
 
  

Obiectiv nou de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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4006. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare DC 669, 
oraş Horezu judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4007. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare DC 147, 
oraş Horezu judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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Camera Deputatilor si Senat   repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4008. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare DC 
Tănăseşti, oraş Horezu judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv nou de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4009. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Extinderi pietonale, 
com. Lăcusteni judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv nou de investiţii 
 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4010. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 800 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare DC Găneţi – 
Ciobăneşti, com. Lăcusteni  judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
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privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4011. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma d 
15000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare drum 
Mădularii Mari – Bălşoara  - proiect 
aprobat 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv nou de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4012. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 10000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare drum 
Cârstăneşti – Vâlculeşti – Lotaşi – 
Oteşani judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv nou de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4013. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 6094,83 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare drum comunal 
DC 32 A şi DC 31 Şerbăneasa 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
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administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Gâltofani, com. N.Bălcescu  judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

civilizaţie în acest spaţiu. 
 

cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4014. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 40 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare DC 
Guşoianca, comuna Guşoieni, judeţul 
Vâlcea, pe o porţiune de 5 km 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4015. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare DC Măciuca – 
Bălşoara pe o distanţă de 5km, în 
comuna Guşoeni, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4016. Anexa 3/15/02 Din suma prevăzută se alocă  suma Obiectiv de investiţii nou Se propune respingerea întrucât: 
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Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

de 12000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltarea drumului din 
satul Copăceni, com. Copăceni - 5 
km judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4017. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 8000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare sau pietruire 
Valea lui Bucur, com. Copăceni 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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Camera Deputatilor si Senat   proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4018. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 8000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare sau pietruire 
sat Bondoci, com. Copăceni judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4019. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 9000  mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare sau pietruire 
sat Gătejei, com.Copăceni judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4020. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Pietruire macadam linia 
Gemenilor, com.Copăceni judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
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modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4021. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Pietruire macadam 
Valea Mare, com.Copăceni judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4022. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 48000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare drum comunal 
12 km, com. Alunu judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4023. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfalt DC 96 Pesceana, 
comuna Pesceana, judeţul Vâlcea 
 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
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administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Autori: 
DEPUTAT PNL CRISTIAN 

BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4024. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare DC 153 str. 
Manta, com. Pietrari judeţul Vâlcea 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4025. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 520 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Consolidare drum 
forestier, com. Perişani judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4026. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2000 mii lei pentru finanţarea 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
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Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

obiectivului Reabilitare  DC 5 
Perişani - Mlăceni, H.G. 577/95 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4027. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare drumuri 
comunale, com.Valea Mare judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4028. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Drum comunal  Poenari 
– Mecea – Zătreni, com.Ghioroiu 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
4029. Anexa 3/15/02  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4000 mii  lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare drumuri 
comunale, com. Fârtăţeşti, judeţul 
Vâlcea 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4030. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1600 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare Cermegeşti – 
Olteanca, com.Lădeşti judeţul Vâlcea 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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Camera Deputatilor si Senat   obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4031. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare drumuri 
comunale pe o distanţă de 20 km în 
comuna Măciuca, judeţul Vâlcea  
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv de investiţii nou Sumele 
sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4032. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 60 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare 4 km drumuri 
comunale în satul Cotelia, comuna 
Diculeşti, judeţul Vâlcea  
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4033. Anexa 3/15/02 
 Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  11297,42 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Asfaltare 
12,25 km drumuri de interes local, 
com.Titeşti judeţul Vâlcea 
Autori: 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
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Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 

priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4034. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 20 mii  lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare drumuri 
locale, com. Olanu judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4035. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 200 mii  lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare DC 98 com. 
Mitrofani, 5 km judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4036. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 350 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare oraş 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
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Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Băbeni 9 km, oraş Băbeni judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4037. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 50 mii  lei pentru finanţarea 
obiectivului Reparaţii drumuri 
locale, com. Drăgoeşti judeţul Vâlcea
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv nou de investiţii Sumele 
sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4038. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  1100 mii  lei pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie pod peste 
râul Geamăna, com. Drăgoeşti 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv de investiţii nou, cu mare 
impact social Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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4039. Anexa 3/15/02 
 Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  876,305 mii  lei pentru finanţarea 
obiectivului Alei Pietonale – 
Modernizare şi reabilitare şanţuri, 
trotuare şi piste biciclete în Comuna 
Vlădeşti, judeţul Vâlcea 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv de investiţii nou Sumele 
sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4040. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  300 mii  lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizarea  
drumului      comunal     DC 62  
Vlădeşti – Valea Ursului KM 2+185 
– KM 5+185 judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Obiectiv nou de investiţii - de-a 
lungul drumului DN64, pe o 
lungime de 4 KM, nu există o alee 
pietonală pentru circulaţia 
pietonilor, cum nu există nici reţele 
de colectare a apelor pluviale 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4041. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 190 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare str. Mihai 
Eminescu”, localitatea Băile Govora, 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Construcţia a fost realizată în 
proporţie de 60%. În momentul de 
faţă lucrările sunt stopate din cauza 
datoriilor la firma constructoare.  

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
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Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4042. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice  Art. 
02/alin. 03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 700 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare drumuri 
comunale şi uliţe săteşti pe o 
porţiune de 16,3 km”, comuna 
Boişoara, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură . Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea infrastructurii 
scolare.paţiul rural 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4043. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 

Se alocă suma de 400 mii lei pentru 
obiectivul „Reabilitare Şcoala cu cls. 
I-VIII Găujani”, comuna Boişoara, 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
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privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

BUICAN 
Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

 
 
 
 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4044. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2.000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare drumuri 
comunale şi săteşti”, comuna 
Mihăeşti, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Continuare obiectiv de investiţii 
(lucrarea este executată în proporţie 
de 90%)  
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 



 
Nr. 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4045. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.500 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare drumuri 
comunale sat Scărişoara,” comuna 
Mihăeşti, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv nou de investiţie cu 
impact social 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4046. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 10.000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Asfaltare 15 km drum 
comunal” comuna Frânceşti, judeţul 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

civilizaţie în acest spaţiu. 
 

cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4047. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 03 – Subprogramul 
privind pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 20,000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare drumuri 
comunale şi săteşti pe raza comunei 
Vaideeni, pe o porţiune de 15 km,” 
comuna Vaideeni, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4048. Anexa 3/15/02 
 Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 20 – Subprogramul 
privind alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  10.500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Introducere reţea de 
alimentare cu apă în comuna Ioneşti, 
judeţul Vâlcea. 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv nou de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4049. Anexa 3/15/02 Din suma prevăzută se alocă  suma Obiectiv de investiţii nou Sumele Se propune respingerea întrucât: 
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 Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice Art. 02/alin. 
20 – Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 
 

de 8000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Introducere apă şi 
canalizare în comuna  Măciuca, 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu 

- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4050. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice Art. 02/alin. 
20 – Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de100 mii  lei pentru finanţarea 
obiectivului Extindere apă 
canalizare, com. Diculeşti judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 

Obiectiv de investiţii nou Sumele 
sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
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Camera Deputatilor si Senat   proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4051. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice Art. 02/alin. 
20 – Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Extindere apă canalizare 
în satele Berbeşti şi Olteni, com. 
Laloşu judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv de investiţii nou Sumele 
sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
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în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4052. Anexa 3/15/02 
 Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice Art. 02/alin. 
20 – Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4800 mii  lei pentru finanţarea 
obiectivului Alimentare apă şi 
canalizare, com. Mitrofani judeţul 
Vâlcea judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

Obiectiv nou de investiţii Sumele 
sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4053. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02/alin. 21 – obiective de 
investiţii în turism  

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 8000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare infrastructură 
drumuri montane în vederea 
dezvoltării agroturismului pe raza 
comunei Vaideeni, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
turistice rurale. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
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 DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4054. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului – Grupa/Titlul 51 , 
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, Art. 
02/alin. 03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 86, Caracal- Mărunţei, 
jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
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din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4055. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 89 A, Malu Roşu - 
Bălăneşti, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4056. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 92, Ipoteşti - Izvoarele, 
jud Olt. 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
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administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4057. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 120A, Fărcaşele- 
Drăgăneşti Olt , jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4058. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 122 A, DJ 642- Baraj 
Cilieni, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4059. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
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Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 123 A, Giuvărăşti- 
baraj Giuvărăşti, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4060. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 135, Urzica- Obîrşia 
Nouă, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4061. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
 Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 150,  Caracal – 
Drăghiceni, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
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acestei  instituţii în  anul  2011. 
4062. Anexa 3/15/02  

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 154 A, Blaj- Voineasa- 
Balş, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4063. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 159, DN 65- Camping 
Scorniceşti, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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drumurilor de interes local 
 

obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4064. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 165  Bărăşti (DJ 657 
B)- Mărunţei (DJ 657B), jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4065. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 39 Alimăneşti - 
Izvoarele, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4066. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 12, Oltişoru - Bobiceşti, 
jud Olt. 
 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
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03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

şi Turismului investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 

priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4067. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 35 A, limita jud Dolj- 
Bucinişu, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4068. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 74, Potcoava – 
Trufineşti, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4069. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
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Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

comunal DC 76, Bariera CF- 
Potcoava- Baza de recepţie, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4070. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 84 A, Cioroiu- Malu 
Roşie (Mărunţei), jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4071. Anexa 3/15/02 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
– Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 40, Ştefan cel Mare - 
Ianca, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 
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4072. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 129 A, Vişina- Cilieni, 
jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4073. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 161 A, Pîrşcoveni- 
Dobrun, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
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 repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4074. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 190, Bălăneşti- 
Izvoarele, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 



 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 1939 -

Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4075. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 192, Mogoşeşti- 
Constantineşti, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4076. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 149, Drăghiceni, jud 
Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
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pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4077. Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC 151, Drăghiceni, jud 
Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
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sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4078. Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Grupa/Titlul 51 , Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02/alin. 
03 – Subprogramul privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  200 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
comunal DC, Gîrcov- Giuvărăşti, jud 
Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4079. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 795 – Programul 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 848,547 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare Cămin 
Cultural Rotărăşti, com. N.Bălcescu 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
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aşezăminte culturale judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Programul construire 
aşezăminte culturale” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4080. Anexa 3/15/29  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 795 – Programul 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare Cămin 
Cultural Fârtăţeşti  judeţul Vâlcea 

Obiectiv de investiţii nou Sumele 
sunt necesare pentru imbunatăţirea 
activităţii unităţilor de cultură 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 



 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 1943 -

aşezăminte culturale  
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Programul construire 
aşezăminte culturale” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4081. Anexa 3/15/29 
 Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 795 – Programul 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare Cămin 
Cultural Dozeşti, comuna Fârtăţeşti, 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
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aşezăminte culturale judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Programul construire 
aşezăminte culturale” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite. 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4082. Anexa 3/15/29 
 Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 Cod obiectiv 795 – Programul 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  600 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare Cămin 
Cultural, com. Mitrofani judeţul 

Obiectiv nou de investiţii Sumele 
sunt necesare pentru imbunatăţirea 
activităţii unităţilor de cultură 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
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aşezăminte culturale Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Programul construire 
aşezăminte culturale” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite.- 
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4083. Anexa 3/15/29 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Cod obiectiv 795 – Programul 
aşezăminte culturale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 250 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare căminul 
cultural Bumbuieşti,” comuna 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură . Sumele sunt necesare 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
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Boişoara, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

pentru imbunătăţirea infrastructurii 
scolare.paţiul rural 
 
 

cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Programul construire 
aşezăminte culturale” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite.- 
Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4084. Anexa 3/15/29 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  
Cod obiectiv 795 – Programul 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 250 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Reabilitare căminul 
cultural Boişoara, comuna Boişoara, 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură . Sumele sunt necesare 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
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aşezăminte culturale judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat   

pentru imbunătăţirea infrastructurii 
scolare.paţiul rural 
 
 
 

cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4085. Ministerul  Dezvoltării regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15/02 
Capitolul 5001 
Titlul VI, alin.03 Subprogramul 
privind 
pietrirea,reabilitarea,modernizarea 
şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes local 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 astfel : 
 
- Modernizare DJ707 : limita de 
judet Arad-Vaţa de Jos (DN76) –
« Drumul regelui », 
km.22+700+29+800 şi km.32+700-
35+200, judeţul Hunedoara 
 Suma necesară : 20306,92 mii lei 
 
Autor : deputat Gheorghe Firczak – 
Grupul parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

Suma este necesară pentru lucrările 
modernizare a acestui drum, starea 
sa actuala afectând siguranţa 
circulaţiei rutiere, mărind durata de 
transport şi a cheltuielilor de 
întreţinere, prezentând o stare 
avansată de degradare, cu gropi, 
denivelări în profil longitudinal şi 
transversal. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

- Responsabilitatea stabilirii 



 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 1948 -

priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4086. Ministerul  Dezvoltării regionale şi 
Turismului 
Anexa 3/15 
Capitol bugetar :70.01 
Proiectarea si construirea de sedii 
pentru asezaminte culturale, in 
localitatile unde nu exista asemenea 
institutii, in mediul rural si mic 
urban. 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 astfel : 
Satul Crăciuneşti,Comuna Bocicoiu 
Mare, jud.Maramureş  

Construire asezamant cultural 
de Tip 1 Valoare: 2. 300 mii lei 
 

Autor: deputat Stefan Buicuţa – 
Grupul parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

Construirea de asezăminte 
culturale, in localitatile unde 
acestea nu exista. 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
Guvernului.  
 
 
 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Programul construire 
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aşezăminte culturale” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite. 

4087. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului,  
Anexa nr. 3/15/02, Cap. 5001, 
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, Grupa. 2 
Transferuri de capital, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă a satelor. 

Alocarea sumei de 900.000 lei pentru 
terminarea lucrărilor la alimentarea 
cu apă a comunei Mirosloveşti, 
judeţul Iaşi. 
 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaţilor 

Lucrările de investiţie au fost 
începute şi trebuie terminate. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

4088. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului,  
Anexa nr. 3/15/02, Cap. 5001, 

Alocarea sumei de 900.000 lei pentru 
continuarea lucrărilor de alimentare 
cu apă în comuna Cristeşti, judeţul 

Proiectarea a fost făcută, licitaţia s-
a ţinut, trebuie fonduri pentru 
continuarea lucrărilor. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
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Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, Grupa. 2 
Transferuri de capital, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă a satelor. 

Iaşi. 
 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaţilor 

 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

4089. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului,  
Anexa nr. 3/15/02, Cap. 5001, 
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, Alin. 3 
Subrogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Alocarea sumei de 900.000 lei pentru 
reabilitarea drumurilor comunale din 
comuna Mirosloveşti, judeţul Iaşi. 
 
 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaţilor 

Drumurile sunt impracticabile, se 
circulă foarte greu. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
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nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4090. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului,  
Anexa nr. 3/15/02, Cap. 5001, 
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, Alin. 3 
Subrogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Alocarea sumei de 500.000 lei pentru 
reabilitarea drumurilor comunale din 
comuna Cristeşti, judeţul Iaşi. 
 
 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaţilor 

Drumurile sunt impracticabile, se 
circulă foarte greu. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4091. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului,  
Anexa nr. 3/15/02, Cap. 5001, 
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, Alin. 3 
Subrogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Alocarea sumei de 800.000 lei pentru 
reabilitarea drumului judeţean 28F 
din comuna Tătăruşi, judeţul Iaşi. 
 
 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaţilor 

Drum impracticabil, se circulă 
foarte greu. 
 
Fonduri HG 577 Ministerul 
Dezvoltării. 

Se propune respingerea întrucât:  
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi revin  
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4092. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului,  
Anexa nr. 3/15/02, Cap. 5001, 
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, Alin. 3 
Subrogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea si/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate 

Alocarea sumei de 900.000 lei pentru 
reabilitarea drumurilor comunale din 
comuna Tătăruşi, judeţul Iaşi. 
 
 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaţilor 

Drumurile sunt impracticabile, se 
circulă foarte greu. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în  anul  2011. 



 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 1954 -

4093. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului,  
Anexa nr. 3/15/02, Cap. 5001, 
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, Grupa. 2 
Transferuri de capital, Alin. 20 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă a satelor. 

Alocarea sumei de 900.000 lei pentru 
alimentarea cu apă a localităţilor  
Blăgeşti şi Gâşteşti, municipiul 
Paşcani, judeţul Iaşi 

 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Lipsă apă potabilă pentru populaţie 
în aceste localităţi. 
Fonduri HG 577 Ministerul 
Dezvoltării. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi revin  
acestei  instituţii în  anul  2011. 

 
4094. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului,  
Anexa nr. 3/15 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă şi canalizare a satelor; 
Capitolul 5001, Grupa 51, Articolul 
02, Alineatul 20 

Alocarea sumei de 6.873 mii lei 
pentru canalizare în localitatea 
SĂBĂOANI, comuna SĂBĂOANI, 
judeţul Neamţ 
 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
de viaţă decente locuitorilor din 
comună; 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului; Programele de 
dezvoltare rurală. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 



 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 1955 -

Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi revin  
acestei  instituţii în  anul  2011. 

 
4095. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului,  
Anexa nr. 3/15 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă şi canalizare a satelor; 
Capitolul 5001, Grupa 51, Articolul 
02, Alineatul 20 

Alocarea sumei de 7.000 mii lei 
pentru alimentare cu apă şi 
canalizare în localitatea GÎDINŢI, 
comuna GÎDINŢI, judeţul Neamţ 
 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
de viaţă decente locuitorilor din 
comună; 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului; Programele de 
dezvoltare rurală. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- În programul de investiţii 



 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 1956 -

 
 

publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi revin  
acestei  instituţii în  anul  2011. 

 
4096. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului,  
Anexa nr. 3/15 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă şi canalizare a satelor; 

Alocarea sumei de 7.000 mii lei 
pentru alimentare cu apă şi 
canalizare în localitatea 
RĂZBOIENI, comuna RĂZBOIENI, 
judeţul Neamţ 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
de viaţă decente locuitorilor din 
comună; 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 



 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 1957 -

Capitolul 5001, Grupa 51, Articolul 
02, Alineatul 20 

 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

şi Turismului; Programele de 
dezvoltare rurală. 

se finanţeze lucrările respective  
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi revin  
acestei  instituţii în  anul  2011. 

 
4097. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului,  
Anexa nr. 3/15 

Alocarea sumei de 11.625 mii lei 
pentru alimentare cu apă şi 
canalizare în localitatea 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
de viaţă decente locuitorilor din 
comună; 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 



 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 1958 -

Subprogramul privind alimentarea 
cu apă şi canalizare a satelor; 
Capitolul 5001, Grupa 51, Articolul 
02, Alineatul 20 

MĂRGINENI, comuna 
MĂRGINENI, judeţul Neamţ 
 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului; Programele de 
dezvoltare rurală. 
 

specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi revin  
acestei  instituţii în  anul  2011. 

 
4098. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Alocarea sumei de 7.292 mii lei Motivaţia: Asigurarea unor condiţii Se propune respingerea întrucât: 



 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 1959 -

Turismului,  
Anexa nr. 3/15 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă şi canalizare a satelor; 
Capitolul 5001, Grupa 51, Articolul 
02, Alineatul 20 

pentru alimentare cu apă şi 
canalizare în localitatea ŢIBUCANI, 
comuna ŢIBUCANI, judeţul Neamţ 
 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

de viaţă decente locuitorilor din 
comună; 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului; Programele de 
dezvoltare rurală. 
 
 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi revin  
acestei  instituţii în  anul  2011. 

 



 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 1960 -

4099. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului,  
Anexa nr. 3/15 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă şi canalizare a satelor; 
Capitolul 5001, Grupa 51, Articolul 
02, Alineatul 20 

Alocarea sumei de 9.284 mii lei 
pentru canalizare şi staţie epurare în 
localităţile FARCAŞA, STEJARU şi 
FRUMOSU, comuna FARCAŞA, 
judeţul Neamţ 
 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
de viaţă decente locuitorilor din 
comună; 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului; Programele de 
dezvoltare rurală. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi revin  
acestei  instituţii în  anul  2011. 



 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 1961 -

 
4100. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului,  
Anexa nr. 3/15 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă şi canalizare a satelor; 
Capitolul 5001, Grupa 51, Articolul 
02, Alineatul 20 

Alocarea sumei de 10.540 mii lei 
pentru canalizare în localitatea 
CORDUN, comuna CORDUN, 
judeţul Neamţ 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
de viaţă decente locuitorilor din 
comună; 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului; Programele de 
dezvoltare rurală. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 



 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 1962 -

în  raport  cu sarcinile ce  îi revin  
acestei  instituţii în  anul  2011. 

 
4101. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului,  
Anexa nr. 3/15 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă şi canalizare a satelor; 
Capitolul 5001, Grupa 51, Articolul 
02, Alineatul 20 

Alocarea sumei de 8.999 mii lei 
pentru alimentare cu apă şi 
canalizare în localitatea ROMÂNI, 
comuna ROMÂNI, judeţul Neamţ 
 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
de viaţă decente locuitorilor din 
comună; 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului; Programele de 
dezvoltare rurală. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 



 
Nr. 
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- 1963 -

Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi revin  
acestei  instituţii în  anul  2011. 

 
4102. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului,  
Anexa nr. 3/15 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă şi canalizare a satelor; 
Capitolul 5001, Grupa 51, Articolul 
02, Alineatul 20 

Alocarea sumei de 7.895 mii lei 
pentru alimentare cu apă şi 
canalizare în localitatea PIPIRIG, 
comuna PIPIRIG, judeţul Neamţ 
 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
de viaţă decente locuitorilor din 
comună; 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului; Programele de 
dezvoltare rurală. 
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 



 
Nr. 
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- 1964 -

sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi revin  
acestei  instituţii în  anul  2011. 

 
4103. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului,  
Anexa nr. 3/15 
Subprogramul privind alimentarea 
cu apă şi canalizare a satelor; 
Capitolul 5001, Grupa 51, Articolul 
02, Alineatul 20 

Alocarea sumei de 6.012 mii lei 
pentru alimentare cu apă şi 
canalizare în localităţile TĂMĂŞENI 
şi ADJUDENI, comuna 
TĂMĂŞENI, judeţul Neamţ 
 
Autori : Deputat Ioan Munteanu, 
Deputat Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Asigurarea unor condiţii 
de viaţă decente locuitorilor din 
comună; 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului; Programele de 
dezvoltare rurală. 
 
 

Se propune respingerea întrucât:  
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi revin  
acestei  instituţii în  anul  2011. 

4104. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului,  
Anexa 3 / Cap. 7001/ titlul 6 / 

Programul de izolare termică a 
blocurilor de locuinţe- execuție -
Municipiul Lugoj 

Studiu de fezabilitate depus şi 
aprobat 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 



 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 1965 -

grupa 51/articol 01 / alin. 32  
 

Suma solicitată – 1.231 mii lei 
Programul de izolare termică a 
blocurilor de locuinţe- 70 blocuri -
Municipiul Lugoj 
Suma solicitată – 6.823 mii lei 
 
Autori: Deputat Stragea Sorin 
Grup PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

4105. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, 
Anexa 3 / Cap. 7001/ titlul 6 / 
grupa 55/articol 01 / alin. 26  
 

Transformare bloc MApN în locuinţe 
sociale- execuție -Municipiul Lugoj 
Suma solicitată – 800 mii lei 
Recompartimentare și amenajare 
bloc 2 MApN în locuinţe sociale 64 
apartamente -Municipiul Lugoj 
Suma solicitată – 4.545 mii lei 
Introducere curent electric în case 
nou construite comuna Coșteiu 
Suma solicitată – 100 mii lei 
Modernizare iluminat public comuna 
Criciova 
Suma solicitată – 90 mii lei 
Amenajare parcuri comuna Criciova 
Suma solicitată – 80 mii lei 
 
Autori: Deputat Stragea Sorin 
Grup PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Studiu de fezabilitate depus şi 
aprobat 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 



 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 1966 -

4106. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, 
Anexa 3 -  
program 962 
 

Reabilitare Cămin cultural Fârdea  
Suma solicitată – 200 mii lei 
Reabilitare Cămin cultural Mîtnicul 
Mic 
Suma solicitată – 250 mii lei 
Reabilitare Cămin cultural 
Drăgșinești 
Suma solicitată – 200 mii lei 
Reabilitare Cămin cultural Gladna 
Montană  
Suma solicitată – 250 mii lei 
Reabilitare Cămin cultural Zolt 
Suma solicitată – 100 mii lei 
Reabilitare Cămin cultural Hăuzești 
Suma solicitată – 200 mii lei 
Reabilitare Primăria Fârdea 
Suma solicitată – 300 mii lei 
 
Autori: Deputat Stragea Sorin 
Grup PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

- În programul de investiţii 
publice al Ministerul Dezvoltarii 
Regionale şi Turismului este 
cuprins obiectivul de investiţii 
„Programul construire 
aşezăminte culturale” unde 
cheltuielile sunt cuprinse în sumă 
globală, sumă ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
4107. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Turismului, 
Anexa 3 / Cap. 5001/ titlul 6 / 
grupa 51/articol 02 / alin. 04  

Construcție sală de sport Fârdea 
Suma solicitată – 900 mii lei 
 
Autori: Deputat Stragea Sorin 
Grup PSD+PC – Camera Deputaţilor 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 



 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 1967 -

 aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Sumele sunt aprobate in pozitie 
globala, iar Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului pentru 
„Programul construire săli de 
sport” prin proiectul de buget a 
prevăzut o sumă globală, sumă ce 
se detaliaza pe obiective prin liste 
separate de ordonatorul principal 
de credite. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
4108. Legea Bugetului de stat 

Anexa nr.03/15/02 cap 5001/art. 
20/alin.3 - Incalzit, iluminat si 
forta motrica 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, anexa nr. 03/15/02, cap 
5001/art. 20/alin.3, cu suma de  100 
mii RON, sumă necesară Consiliului 
Local Almaj, pentru modernizarea 
iluminatului public stradalin comuna  
Almaj, Judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 



 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 1968 -

Partidul Social Democrat   

4109. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/15/02 cap 5001/art. 
20/alin.4 - Apa, canal si 
salubritate 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, anexa nr. 03/15/02, cap 
5001/art. 20/alin.4, cu suma de 5000 
mii RON, necesară Consiliului Local 
Cotofenii din Dos, pentru construire 
canalizare in satul Cotofenii din Dos, 
comuna Cotofenii din Dos, Judetul 
Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

 

4110. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/15/02 cap 5001/art. 
20/alin.4 - Apa, canal si 
salubritate 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, anexa nr. 03/15/02, cap 
5001/art. 20/alin.4, cu suma de 800 
mii RON, sumă necesară Consiliului 
Local Cotofenii din Dos, pentru 
extindere alimentare cu apa – etapa II  
in comuna Cotofenii din Dos, Judetul 
Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

 

4111. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/15/02 cap 5001/art. 
20/alin.4 - Apa, canal si 
salubritate 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, anexa nr. 03/15/02, cap 
5001/art. 20/alin.4, cu suma de 200 
mii RON, necesară Consiliului Local 
Almaj, pentru executarea proiectului 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 



 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 1969 -

pentru alimentare cu apa si 
canalizare comuna Almaj, Judetul 
Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

 

4112. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/15/02 cap 5001/art. 
20/alin.4 - Apa, canal si 
salubritate 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, anexa nr. 03/15/02, cap 
5001/art. 20/alin.4, cu suma de 1600 
mii RON, sumă necesară Consiliului 
Local Filiasi, pentru sistem de 
alimentare cu apa in satul Racarii de 
Sus, localitatea Filiasi, Judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

 

4113. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/15/02 cap 5001/art. 
20/alin.4 - Apa, canal si 
salubritate 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, anexa nr. 03/15/02, cap 
5001/art. 20/alin.4, cu suma de 1700 
mii RON, sumă necesară Consiliului 
Local Isalnita, finalizare obiectiv 
canalizare, pe Ordonanta de Guvern 
nr. 7 / 2006 in comuna Isalnita, 
Judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

 

4114. Legea Bugetului de stat Se propune suplimentarea bugetului Sursa de finanţare Fondul de Se propune respingerea 



 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 1970 -

Anexa nr.03/15/02 cap 5001/art. 
20/alin.4 - Apa, canal si 
salubritate 

Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, anexa nr. 03/15/02, cap 
5001/art. 20/alin.4, cu suma de 4900 
mii RON, sumă necesară Consiliului 
Local Isalnita, pentru bransamente 
canalizare menajera in comuna 
Isalnita, Judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  

Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

amendamentului întrucât sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

 

4115. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/15/02 cap 5001/art. 
20/alin.4 - Apa, canal si 
salubritate 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, anexa nr. 03/15/02, cap 
5001/art. 20/alin.4, cu suma de 3700 
mii RON, sumă necesară Consiliului 
Local Melinesti, pentru alimentare cu 
apa potabila a satului Negoiesti, 
lucrare finantata prin HG 577/1997. 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

 

4116. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/15/02 cap 5001/art. 
20/alin.4 - Apa, canal si 
salubritate 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, anexa nr. 03/15/02 cap 
5001/art. 20/alin.4, cu suma de 9250 
mii RON, sumă necesară Consiliului 
Local Talpas, pentru alimentare cu 
apa, construire canalizare si statie de 
epurare, pe Ordonanta de Guvern nr. 
7 / 2006 in comuna Talpas, Judetul 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 



 
Nr. 
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- 1971 -

Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  

apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

 

4117. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/15/02 cap 5001/art. 
20/alin.3 - Incalzit, iluminat si 
forta motrica 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, anexa nr. 03/15/02 cu 
suma de 400, sumă necesară 
Consiliului Local Almaj, pentru 
extinderea retelei electrice in comuna 
Almaj, Judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

 

4118. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/15/02 cap 5001/art. 
20/alin.3 - Incalzit, iluminat si 
forta motrica 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, anexa nr. 03/15/02,  cu 
suma de 500 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local Melinesti, 
pentru introducerea de gaze naturale 
in satul Negoiesti, judetul Dolj. 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  
 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

 

4119. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/15/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, anexa nr. 03/15/02,cu 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 



 
Nr. 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 1972 -

suma de 2500 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local Cotofenii 
din Dos, pentru Cofinantare Proiect 
integrat masura 322 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

 

4120. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/15/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, anexa nr. 03/15/02,cu 
suma de 150 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local Secu, 
pentru Cofinantare Proiect integrat 
masura 322 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

 
 



  ANEXA NR.2  
          

                                 ORDONATOR 3/16-18  
 

AMENDAMENTE RESPINSE                                                          
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

1.  Anexa 3/16 – Ministerul Finanţelor 
Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
5.678.516 lei pentru reabilitare drum 
judeţean DJ 687: Sântuhalm-
Hunedoara km 7+590-10+090, 
municipiul Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PSD+PC din Senat. 

Venituri bugetare insuficiente. Se propune respingerea 
amendamentului intrucât: 
- nu există bază legală pentru 
finantarea acestui obiectiv din  
bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice. 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar; 

2.  Anexa 3/16 – Ministerul Finanţelor 
Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
2.500.000 lei pentru reabilitare drum 
judeţean DJ 687J: Hunedoara-Zlaşti-
Boş, municipiul Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 

Venituri bugetare insuficiente. Se propune respingerea 
amendamentului intrucât: 
- nu există bază legală pentru 
finantarea acestui obiectiv din  
bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice. 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2 -

Grupul PSD+PC din Senat. de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar; 

 
3.  Anexa 3/16 – Ministerul Finanţelor 

Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
1.000.000 lei pentru reabilitare drum 
judeţean DJ 687E: Hunedoara-
Teliucul Inferior, municipiul 
Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PSD+PC din Senat. 

Venituri bugetare insuficiente. Se propune respingerea 
amendamentului intrucât: 
- nu există bază legală pentru 
finantarea acestui obiectiv din  
bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice. 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar; 

 
4.  Anexa 3/16 – Ministerul Finanţelor 

Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
1.930.000 lei pentru reabilitare DC 
114: Hunedoara-Răcăştie, municipiul 
Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 

Venituri bugetare insuficiente. Se propune respingerea 
amendamentului intrucât: 
- nu există bază legală pentru 
finantarea acestui obiectiv din  
bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice. 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
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Grupul PSD+PC din Senat. de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar; 

 
5.  Anexa 3/16 – Ministerul Finanţelor 

Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
1.720.000 lei pentru reabilitare DC 
113A: Hunedoara-Buituri, 
municipiul Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PSD+PC din Senat. 

Venituri bugetare insuficiente. Se propune respingerea 
amendamentului intrucât: 
- nu există bază legală pentru 
finantarea acestui obiectiv din  
bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice. 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar; 

 
6.  Anexa 3/16 – Ministerul Finanţelor 

Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
15.000.000 lei pentru construire 
şosea de centură în municipiul 
Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 

Venituri bugetare insuficiente. Se propune respingerea 
amendamentului intrucât: 
- nu există bază legală pentru 
finantarea acestui obiectiv din  
bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice. 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
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Grupul PSD+PC din Senat. de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar; 

 
7.  Anexa 3/16 – Ministerul Finanţelor 

Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
2.000.000 lei pentru reabilitare Casa 
de cultură, municipiul Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PSD+PC din Senat. 

Venituri bugetare insuficiente. Se propune respingerea 
amendamentului intrucât: 
- nu există bază legală pentru 
finantarea acestui obiectiv din  
bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice. 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar; 

 
8.  Anexa 3/16 – Ministerul Finanţelor 

Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
2.500.000 lei pentru reabilitare Bazin 
de înot, municipiul Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PSD+PC din Senat. 

Venituri bugetare insuficiente. Se propune respingerea 
amendamentului intrucât: 
- nu există bază legală pentru 
finantarea acestui obiectiv din  
bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice. 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
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de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar; 

 
9.  Anexa 3/16 – Ministerul Finanţelor 

Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
1.300.000 lei pentru amenajare drum 
Aleea Tineretului - zona Carol 
Davilla, municipiul Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PSD+PC din Senat. 

Venituri bugetare insuficiente. Se propune respingerea 
amendamentului intrucât: 
- nu există bază legală pentru 
finantarea acestui obiectiv din  
bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice. 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar; 

 
10.  Anexa 3/16 – Ministerul Finanţelor 

Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
300.000 lei pentru reparaţie capitală 
Piaţa Obor, municipiul Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PSD+PC din Senat. 

Venituri bugetare insuficiente. Se propune respingerea 
amendamentului intrucât: 
- nu există bază legală pentru 
finantarea acestui obiectiv din  
bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice. 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
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de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar; 

 
11.  Anexa nr.3/16 Ministerul 

Finanţelor Publice 
Se propune asigurarea sumelor 
necesare pentru garantarea ,de la 
bugetul de stat , a imprumuturilor pe 
care autoritatile locale le vor face 
pentru co-finantarea proiectelor ce 
vor fi realizate prin fonduri europene 
nerambursabile. 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputaţilor 
 

Fara acest ajutor proiectele nu pot 
primi finantare si nu sunt eligibile 
 
Sursa de finanţare: Bugetul alocat 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, întrucât 
fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
obiectivele stabilite pentru anul 
2011 
- sumele necesare pentru 
garantarea de la bugetul de stat, 
a împrumuturilor pe care 
autorităţile locale le vor face 
pentru co-finanţarea proiectelor 
ce vor fi realizate din fonduri 
europene nerambursabile nu sunt 
cuprinse în bugetul Ministerului 
Finanţelor Publice 

12.  Anexa 3/16 – Ministerul Finanţelor 
Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
2.000.000 lei pentru proiectare 
specializată SF-PT-DDE şi lucrări de 
extindere reţea alimentare cu apă, 
reţea canalizare, instalaţie de 
pompare şi reabilitare reţea tradală în 

Venituri bugetare insuficiente. Se propune respingerea 
amendamentului intrucât: 
- nu există bază legală pentru 
finantarea acestui obiectiv din  
bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice. 
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municipiul Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PSD+PC din Senat. 

- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar; 

 
13.  Anexa 3/17 – Ministerul Justiţiei 

 
Se propune suplimentarea cu 5.000 
mii lei a bugetului Ministerului 
Justiţiei pentru construirea Palatului 
de Justiţie al judeţului Vrancea. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
Autor: Comisiile pentru politică 
externă ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, senator Miron Tudor 
Mitrea şi deputaţi Cristian Sorin 
Dumitrescu, Angel Tîlvăr, Nicolae 
Ciprian Nica  

Având în vedere că în Canada 
trăiesc foarte mulţi români, este 
necesar ca aceştia să fie 
reprezentaţi cât mai bine la nivel 
consular. 
 
RESPINS DE COMISII 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:             
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
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aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art. 43 al  Legii 
finantelor publice,  nr.500/2002, 
cu modificarile ulterioare. 
 
 
 

14.  Ministerul Justiţiei  - Anexa nr.3/17 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Justiţiei cu suma de 
15.000 mii lei pentru amenajarea 
Palatului de Justiţie din localitatea 
Turda, judeţul Cluj. 
 
Sursa de finanţare: 
Din fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului sau prin 
redistribuirea unor sume de la alte 
capitole ale bugetului Ministerului 
Justiţiei. 
 
 
 
Autori:  
Comisia pentru drepturile omului , 
culte şi problemele minorităţilor a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului , culte şi 
minorităţi a Senatului. 
Senator PSD Alexandru Cordoş 
Deputat PSD Cornel Itu 

Suma solicitată este necesară pentru 
ca activitatea în Palatul de Justiţie 
să se poată desfăşura în condiţii 
optime. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
  - sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. De 
asemenea, sumele  stabilite pe 
capitole, titluri, articole şi 
alineate de cheltuieli în bugetul 
Ministerului Justiţiei au fost 
dimensionate de aceasta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin.(1) al art. 43 al  Legii 
finantelor publice,  nr.500/2002, 
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cu modificarile ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite. 

15.  Ministerul Justiţiei  
Anexa 3/17 

Construirea sau achiziţionarea unui 
spaţiu pentru Judecătoria Drăgăşani 
3.000.000 lei achiziţionare clădire 
1.185.000 lei consolidare actuala 
clădire 
 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Judecătoria Drăgăşani îşi 
desfăşoară activitatea într-un spaţiu 
insalubru; 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar        
- Cheltuielile privind achiziţiile 
se includ în cadrul programelor 
de investiţii publice ale 
ordonatorului principal de 
credite la poziţia C „Alte 
cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 

16.  
Ministerul Justiţiei  
Anexa 3/17 

Achiziţionarea  şi  construirea  unui 
spaţiu  pentru Judecătoria Horezu 
- 208.000 lei achiziţionare teren 
- 5.000.000 lei  construcţie clădire 

Judecătoria Horezu îşi desfăşoară 
activitatea într-un spaţiu insalubru; 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
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Autor: Aurel Vlădoiu - PSD de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar        
- Cheltuielile privind achiziţiile 
se includ în cadrul programelor 
de investiţii publice ale 
ordonatorului principal de 
credite la poziţia C „Alte 
cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 

17.  Anexa nr.3/18 Ministerul 
Apararii Nationale 

Se majorează creditele de 
angajament sursa „Buget de stat”, 
alineatul 71.01.30 „Alte active fixe” 
cu suma de 43.000 mii lei. 
 
Autori: Comisiile pentru  aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
ale Camerei Deputatilor si Senatului  
dl. senator Teodor Meleşcanu şi 
dl.deputat  George Scutaru 

Suma de 43.000 mii lei este 
necesară MApN pentru începerea 
procedurilor de achiziţie de sisteme 
de avion fără pilot  (UAV) pentru 
protecţia trupelor din teatrele de 
operaţii. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
- potrivit programului de 
investiţii publice al Ministerului 
Apărării Naţionale aceasta 
institutie poate incheia 
angajamente legale, in suma de 
396.595 mii lei, peste limita 
creditelor bugetare. 

- în programul de investiţii 
publice al Ministerului Apărării 
Naţionale pe anul 2011 sumele  
stabilite pe surse şi obiective au 
fost dimensionate de aceasta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
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18.  Anexa nr.3/18 Ministerul 
Apararii Nationale 

Se majorează bugetul Ministerului 
Apărării Naţionale cu suma de 
1.000.000 mii lei. 

Sursa de finanţare: bugetul 
Secretariatului General al Guvernului 
 
Autori: Comisiile pentru  aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
ale Camerei Deputatilor si Senatului  
si domnul deputat Ilie Morega 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

-  nu sunt precizate poziţiile 
bugetare propuse a se suplimenta  
 

 
 
 
 



  ANEXA NR.2  
          

                                 ORDONATOR 3/19  
 

AMENDAMENTE RESPINSE                                                          
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

1.  Anexa 3/19 – Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 

      Obiectiv de investiţii : 
Amenajare sediul 2 impozite şi taxe 
Lupeni 
- Investiţii noi 
 Suma propusă:  125 000 lei 
 
   Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
        
      deputat PSD+PC 
  Cornel-Cristian Resmeriţă   
 
      Grup Parlamentar PSD+PC 

Dezvoltarea infrastructurii 
municipiului Lupeni. 
  
 
 
    
      
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar; 

- lucrările propuse nu sunt de 
competenţa sau în domeniul de 
activitate al Ministerului 
Administraţiei şi Internelor (sunt 
de competenţa administraţiei 
publice locale). 

2.  Anexa 3/19 
Ministerul Administraţiei şi 

Internelor  

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Administraţiei şi 

Internelor - Anexa 3/19  
 

cu suma de 572.000 RON  

Pentru sprijinirea proiectelor de 
infrastructură locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
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în vederea electrificării Comunei 
Gălăuţaş, Judeţul Harghita 

        Deputat Mircea DUŞA     
Lider Grup parlamentar Alianţa 

PSD+PC 
 

din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

 

3.  Anexa 3/19 
Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Administraţiei şi 

Internelor - Anexa 3/19  
 

cu suma de 349.777 RON  
în vederea electrificării Satului Duda, 
Comuna Subcetate, Judeţul Harghita 

 
  Deputat Mircea DUŞA     Lider 

Grup parlamentar Alianţa 
PSD+PC 

 

Pentru sprijinirea proiectelor de 
infrastructură locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. În 
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baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

 

4.  Anexa 3/19 
Ministerul Administraţiei şi 

Internelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Administraţiei şi 

Internelor - Anexa 3/19  
 

cu suma de 920.070 RON  
în vederea electrificării Filpea etapa 

II, Comuna Subcetate, Judeţul 
Harghita 

 
  Deputat Mircea DUŞA     Lider 

Grup parlamentar Alianţa 
PSD+PC 

 

Pentru sprijinirea proiectelor de 
infrastructură locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

 

5.  Anexa 3/19 Se propune suplimentarea bugetului Pentru sprijinirea proiectelor de Se propune respingerea 
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Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 

alocat Ministerului Administraţiei şi 
Internelor - Anexa 3/19  

 
cu suma de 500.000 RON  

pentru extinderea reţelei electrice în 
zona Rezu Mare, Judeţul Harghita 

 
  Deputat Mircea DUŞA     Lider 

Grup parlamentar Alianţa 
PSD+PC 

 

infrastructură locală. amendamentului întrucât: 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

 

6.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/19/02 cap 5001, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa nr. 03/19/02, cap 
5001/titlul 71/art. 03, cu suma de 800 
mii RON, sumă necesară Consiliului 
Local Bucovat, pentru reabilitare  
sediu primarie, in Comuna Bucovat, 
Judetul Dolj. 
 
AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC 

în cursul exerciţiului bugetar; 

- lucrările de reabilitare propuse 
nu sunt de competenţa sau în 
domeniul de activitate al 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor (sunt de competenţa 
administraţiei publice locale). 

7.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/19/02 cap 5001, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa nr. 03/19/02, cap 
5001/titlul 71/art. 03, cu suma de 700 
mii RON, sumă necesară Consiliului 
Local Caraula, pentru extindere sediu 
primarie(SF+PF), in Comuna 
Caraula, Judetul Dolj. 
AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 
MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar; 

- lucrările de reabilitare propuse 
nu sunt de competenţa sau în 
domeniul de activitate al 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor (sunt de competenţa 
administraţiei publice locale). 

8.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/19/02 cap 5001, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa nr. 03/19/02, cap 
5001/titlul 71/art. 03, cu suma de 
1290 mii RON, sumă necesară 
Consiliului Local Cetate, pentru 
constructie sediu primarie, in 
ComunaCetate, Judetul Dolj. 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
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AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 
MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC 

este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar; 

- lucrările de reabilitare propuse 
nu sunt de competenţa sau în 
domeniul de activitate al 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor (sunt de competenţa 
administraţiei publice locale). 

9.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/19/02 cap 5001, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa nr. 03/19/02, cap 
5001/titlul 71/art. 03, cu suma de 200 
mii RON, sumă necesară Consiliului 
Local Verbita, pentru imprejmuire 
primaria Verbita din Comuna 
Verbita, Judetul Dolj. 
 
AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 
MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar; 

- lucrările de reabilitare propuse 
nu sunt de competenţa sau în 
domeniul de activitate al 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor (sunt de competenţa 
administraţiei publice locale). 

10.  

Anexa 3 / 19 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   
Construire primărie, există proiect 
întocmit în comuna Drăgăneşti, 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2011 la Ministerul 
Internelor şi Administraţiei Publice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- lucrările de construire propuse 
nu sunt de competenţa sau în 
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Judeţul Prahova 
 
Suma alocată: 900 mii lei 
 
Deputat Adrian Năstase 

Grupul PSD+PC – Camera 
Deputaţilor 
 

domeniul de activitate al 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor (sunt de competenţa 
administraţiei publice locale). 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 

11.  

Anexa 3 / 19 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   
Extindere primărie comuna Gura 
Vadului, Judeţul Prahova 
 
Suma alocată: 576 mii lei 
 
 
Deputat Adrian Năstase 

Grupul PSD+PC – Camera 
Deputaţilor 
 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2011 la Ministerul 
Internelor şi Administraţiei Publice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- lucrările de construire propuse 
nu sunt de competenţa sau în 
domeniul de activitate al 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor (sunt de competenţa 
administraţiei publice locale). 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 

12.  

Anexa 3 / 19 / 29 
FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2011 la Ministerul 
Internelor şi Administraţiei Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- lucrările de construire propuse 
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Proiect reabilitare primărie (lucrare 
începută) comuna Jugureni, Judeţul 
Prahova 
 
Suma alocată: 400 mii lei 
 
 
Deputat Adrian Năstase 

Grupul PSD+PC – Camera 
Deputaţilor 
 

 nu sunt de competenţa sau în 
domeniul de activitate al 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor (sunt de competenţa 
administraţiei publice locale). 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 

13.  

Anexa 3 / 19 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   
Proiecte de dezvoltare a capacităţii 
administrative Mizil, Judeţul 
Prahova 
 
Suma alocată: 600 mii lei 
 
Deputat Adrian Năstase 

Grupul PSD+PC – Camera 
Deputaţilor 
 
 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2011 la Ministerul 
Internelor şi Administraţiei Publice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- lucrările de construire propuse 
nu sunt de competenţa sau în 
domeniul de activitate al 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor (sunt de competenţa 
administraţiei publice locale). 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 

14.  Anexa 3/19/02 
Cap.8001 

Se aprobă alocarea sumei de 250 mii 
lei necesară investiţiei „Modernizare 

Suma este necesară pentru lucrările 
de modernizare a iluminatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Grupa 51  
Art.01 
Alin.43 

iluminat public” comuna Panceşti, 
judeţul Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

public din comună. Pentru această 
investiţie există studiul de 
fezabilitate. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar; 

-  pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare.  În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 
 

 
15.  Anexa 3/19/02 

Cap.8001 
Grupa 51  

Art.01 
Alin.43 

Se aprobă alocarea sumei de 250 mii 
lei necesară investiţiei „Modernizare 
și extindere iluminat public” comuna 
Gâdinți  , judeţul Neamţ 
Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Suma este necesară demarării 
proiectului 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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 cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar; 

-  pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare.  În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 
 

 
16.  

Ministerul Administraţiei şi 
Internelor  
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Bărbăteşti 
29.965,93 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar; 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.  
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 
 

17.  

Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Vaideeni 37.783,32 
lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar; 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.  
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 
 

18.  

Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Stoeneşti 17.423 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar; 
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- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.  
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 
 

19.  

Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Valea Mare 169.613 
lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar; 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.  
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 
 

20.  

Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Lăpuşata 34.844,74 
lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
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utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar; 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.  
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 
 

21.  

Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Galicea 56.243,75 
lei 
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 
 

Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
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în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar; 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.  
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 
 

22.  
Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Tetoiu 34.280,47 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
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Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar; 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.  
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 
 

23.  Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 

Postul de Poliţie Voiceşti 
239.438,300 lei 

Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Anexa 3/19 Autor: Aurel Vlădoiu - PSD rezervă al Guvernului - sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar; 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.  
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 
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24.  

Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19şi Internelor 

Postul de Poliţie Dănicei 
292.221,900 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar; 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.  
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
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credite 
 

25.  

Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Ioneşti 72.912 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 

Reabilitare, modernizare, dotări  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar; 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.  
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
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aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 
 

26.  

Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Stăneşti 96.050 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 

Reabilitare, modernizare, dotări  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar; 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.  
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
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„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 
 

27.  

Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Fârtăţeşti 13.392 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 

Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar; 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.  
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
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programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 
 

28.  

Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Roşiile 70.545 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar; 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.  
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
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categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 
 

29.  

Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Goleşti 37.168 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar; 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.  
- Cheltuielile privind  
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reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 
 

30.  

Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Stoileşti 95.736 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Reabilitare, modernizare, dotări 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar; 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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şi completările ulterioare.  
- Cheltuielile privind  
reabilitarea, modernizarea, 
dotările se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii,  fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
globală în cadrul poziţiei C-
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 
 

31.  

Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Diculeşti 
500.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Sunt necesare construcţii noi, cele 
vechi fiind retrocedate 
proprietarilor.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guv, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar; 

- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
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500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.  

32.  

Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Lăcusteni 
500.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Sunt necesare construcţii noi, cele 
vechi fiind retrocedate 
proprietarilor. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar; 

- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
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publice, cu modificările şi 
completările ulterioare  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.  

33.  

Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Mitrofani 
500.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Sunt necesare construcţii noi, cele 
vechi fiind retrocedate 
proprietarilor. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar; 

- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.  

34.  

Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 

Postul de Poliţie Cîineni 
500.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Sunt necesare construcţii noi, cele 
vechi fiind retrocedate 
proprietarilor. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar; 

- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare  
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- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.  

35.  

Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 

Poliţia Municipiului Drăgăşani 
5.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 
 

Sunt necesare construcţii noi, cele 
vechi fiind retrocedate 
proprietarilor. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar; 

- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare  
- Responsabilitatea stabilirii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 31 -

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare.  

36.  

Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 

Reabilitarea sediului  Primăriei  
Costeşti 
1.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

În prezent, acesta este insalubru, 
instabil şi insuficient 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar; 

- lucrările propuse nu sunt de 
competenţa sau în domeniul de 
activitate al Ministerului 
Administraţiei şi Internelor (sunt 
de competenţa administraţiei 
publice locale). 
 

37.  
Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 

Extinderea şi reabilitarea sediului 
Primăriei Măldăreşti 
1.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

În prezent, acesta este insalubru, 
instabil şi insuficient 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
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dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar; 

- lucrările propuse nu sunt de 
competenţa sau în domeniul de 
activitate al Ministerului 
Administraţiei şi Internelor (sunt 
de competenţa administraţiei 
publice locale). 
 

38.  

Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 

Reabilitarea şi extinderea sediului 
Primăriei Slătioara 1.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

În prezent, acesta este insalubru, 
instabil şi insuficient 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar; 

- lucrările propuse nu sunt de 
competenţa sau în domeniul de 
activitate al Ministerului 
Administraţiei şi Internelor (sunt 
de competenţa administraţiei 
publice locale). 
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39.  

Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 

Reabilitarea şi extinderea sediului 
Primăriei Tomşani 1.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

În prezent, acesta este insalubru, 
instabil şi insuficient 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar; 

- lucrările propuse nu sunt de 
competenţa sau în domeniul de 
activitate al Ministerului 
Administraţiei şi Internelor (sunt 
de competenţa administraţiei 
publice locale). 
 

40.  

Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 

Construcţie sediul Primărie  Laloşu  
1.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

În prezent, acesta este insalubru, 
instabil şi insuficient 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar; 
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- lucrările propuse nu sunt de 
competenţa sau în domeniul de 
activitate al Ministerului 
Administraţiei şi Internelor (sunt 
de competenţa administraţiei 
publice locale). 
 

41.  

Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 

Reabilitarea şi extinderea sediului 
Primăriei Voiceşti 1.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

În prezent, acesta este insalubru, 
instabil şi insuficient 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar; 

- lucrările propuse nu sunt de 
competenţa sau în domeniul de 
activitate al Ministerului 
Administraţiei şi Internelor (sunt 
de competenţa administraţiei 
publice locale). 
 

42.  

 Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Anexa 3/19 

Finalizare sediul Primărie  Scundu  
400.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

În prezent, acesta este insalubru, 
instabil şi insuficient 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
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anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar; 

- lucrările propuse nu sunt de 
competenţa sau în domeniul de 
activitate al Ministerului 
Administraţiei şi Internelor (sunt 
de competenţa administraţiei 
publice locale). 
 

43.  Anexa 3/19/02, cap. 5001, 
Ministerul Administratiei si 
Internelor 
Transferuri din Bugetul de 
stat către bugetele locale 
pentru finantarea 
programelor de electrificare 

Se propune suplimentarea sumei cu 
1.000 mii lei pentru extinderea reţelei 
de energie electrica din comuna 
Bechet, judeţul Dolj 
 
Sursa de finanţare: Bugetul  
Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Turismului 
 
Autor:  
Deputat PSD + PC Valeriu Ştefan 
Zgonea  
Grupul Parlamentar PSD+PC – 
Camera Deputaţilor 

Pentru asigurarea unor condiţii 
indispensabile unei comunităţi este 
necesar introducerea sistemului 
iluminat public, de care vor 
beneficia locuitorii acesteia. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, întrucât 
fondurile alocate Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile şi 
obiectivele stabilite pentru anul 
2011 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
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Internelor; 

 

44.  Anexa 3/19/02 – Ministerul 
Administraţiei şi Internelor – 
Grupa/Titlul 51 – Titlul VI – 
Transferuri între unităţile 
administraţiei publice – art. 01, 
alin. 43 

Se propune alocarea  sumei de 200 
mii lei pentru reabilitare iluminat 
public, în comuna Mihail 
Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Investitia este necesara pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
utilităţi publice 
 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

 

45.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor –- 
Grupa/Titlul 51 - Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - Art. 01, 
alin. 43 – Transferuri din bugetul 
de stat către bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de 
electrificare 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
915,572 mii lei pentru extindere 
electrificare în cartierul Bariera 
Focşani, mun. Râmnicu Sărat, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 

Pentru asigurarea unor condiţii mai 
bune de viaţă. 
 
Surse de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vederea deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 37 -

PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite PNL 

hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30, alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr.500/2002 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

46.  Anexa 3/19/02 – Ministerul 
Administraţiei şi Internelor – 
Grupa/Titlul 51 – Titlul VI – 
Transferuri între unităţile 
administraţiei publice – art. 01, 
alin. 43 

Se propune alocarea  sumei de 440 
mii lei pentru eficientizarea 
iluminatului stradal, Feteşti, judeţul 
Ialomiţa. 
 
 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Investitia este necesara pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
utilităţi publice 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vederea deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30, alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr.500/2002 

- pentru anul 2011 nu există 
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temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

47.  Anexa 3/19/02 – Ministerul 
Administraţiei şi Internelor – 
Grupa/Titlul 51 – Titlul VI – 
Transferuri între unităţile 
administraţiei publice – art. 01, 
alin. 43 

Se propune alocarea  sumei de 200 
mii lei pentru extindere alimentare cu 
energie electrică, str Liliacului, 
Feteşti, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Investitia este necesara pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
utilităţi publice 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vederea deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30, alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr.500/2002 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 39 -

2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

48.  Anexa 3/19/02 – Ministerul 
Administraţiei şi Internelor – 
Grupa/Titlul 51 – Titlul VI – 
Transferuri între unităţile 
administraţiei publice – art. 01, 
alin. 43 

Se propune alocarea  sumei de 200 
mii lei pentru Extindere alimentare 
cu energie electrică, zona Est, Est II, 
în Municipiul Feteşti, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Investitia este necesara pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
utilităţi publice 
 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

 

49.  Anexa 3/19/02 – Ministerul 
Administraţiei şi Internelor – 
Grupa/Titlul 51 – Titlul VI – 
Transferuri între unităţile 
administraţiei publice – art. 01, 
alin. 43 

Se propune alocarea  sumei de 210 
mii lei pentru extindere reţea 
electrică si iluminat public 3 km în 
comuna Mihail Kogalniceanu, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 

Investitia este necesara pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
utilităţi publice 
 
 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
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Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

 

50.  Anexa 3/19/02 – Ministerul 
Administraţiei şi Internelor – 
Grupa/Titlul 51 – Titlul VI – 
Transferuri între unităţile 
administraţiei publice – art. 01, 
alin. 43 

Se propune alocarea  sumei de 120 
mii lei pentru  iluminat public în 
satul Hagieni 4 km, comuna Mihail 
Kogalniceanu, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Investitia este necesara pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
utilităţi publice 
 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

 

51.  Anexa 3/19/02 – Ministerul 
Administraţiei şi Internelor – 
Grupa/Titlul 51 – Titlul VI – 
Transferuri între unităţile 
administraţiei publice – art. 01, 
alin. 43 

Se alocă suma de 2372 mii lei pentru 
extindere reţele electrice de 
distribuire oraş Mărăşeşti, jud. 
Vrancea  
 
Iniţiatori: deputat PNL Nini 
Săpunaru, deputat PNL Chiţoiu 

Investitia este necesara pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii de 
utilităţi publice 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vederea deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
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Daniel, deputat PNL Nicolaescu 
Eugen, deputat PNL Dontu Mihai, 
deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ţintean Ioan, deputat PNL 
Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30, alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr.500/2002 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

52.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor –- 
Grupa/Titlul 51 - Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice -  
Art. 01, alin. 43 – Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea programelor de 
electrificare 

Se alocă suma de 250  mii lei pentru 
finanţarea obiectivului  
Modernizarea sistemului de iluminat 
public in comuna Livezi, Com 
Livezi, jud Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva la dispozitia Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vederea deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
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Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

prevederilor art.30, alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr.500/2002 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

53.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor –- 
Grupa/Titlul 51 - Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice -  
Art. 01, alin. 43 – Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea programelor de 
electrificare 

Se alocă suma de 4900 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului  Modernizare 
iluminat public in comuna Luizi 
Calugara, Jud Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vederea deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30, alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr.500/2002 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
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cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

54.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor –- 
Grupa/Titlul 51 - Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice -  
Art. 01, alin. 43 – Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea programelor de 
electrificare 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 103,788 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Extindere retele 
electrice in com.Magiresti Com 
Magiresti, Jud Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vederea deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30, alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr.500/2002 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
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asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

55.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor –- 
Grupa/Titlul 51 - Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice -  
Art. 01, alin. 43 – Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea programelor de 
electrificare 

Se alocă suma de 109,082 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului  
Electrificare sat Valea Mare Com 
Rosiori, Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vederea deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30, alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr.500/2002 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

56.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor –- 

Se alocă suma de  598,051 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului  

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Grupa/Titlul 51 - Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice -  
Art. 01, alin. 43 – Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea programelor de 
electrificare 

Extindere retea electrica de joasa 
tensiune comuna Saucesti, satele: 
Bogdan Voda, Schineni, Siretu Jud 
Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva la dispozitia Guvernului 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vederea deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30, alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr.500/2002 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

57.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor –- 
Grupa/Titlul 51 - Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice -  
Art. 01, alin. 43 – Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea programelor de 

Se alocă suma de  15851,328 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului  
Modernizare iluminat public pe 
arterele principale ale comunei 
Stanisesti, Jud Bacau  
 
 
Autori: 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vederea deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
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electrificare Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30, alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr.500/2002 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

58.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor –- 
Grupa/Titlul 51 - Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice -  
Art. 01, alin. 43 – Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea programelor de 
electrificare 

Se alocă suma de 100 mii lei pentru 
obiectivul Extindere iluminat public, 
com. Tomşani judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vederea deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30, alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
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nr.500/2002 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

59.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor –- 
Grupa/Titlul 51 - Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice -  
Art. 01, alin. 43 – Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea programelor de 
electrificare 

Se alocă suma de  mii 14184,21 mii 
lei pentru obiectivul Realizarea unui 
sistem fotovoltaic conectat la reţeaua 
publică  de energie electrică judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vederea deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30, alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr.500/2002 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. În 
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baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

60.  MINISTERUL 
ADMINISTRATIEI SI 
INTERNELOR 
Anexa 3/19/02, Art. 01, Alin 43 
Titlu Transferuri din bugetul de stat 
catre bugetele locale pentru 
finantarea programelor de 
electrificare 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1439 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construire Retea 
Electrica pentru alimentare pompe 
apa, Comuna Casimcea,  Judet: 
Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 
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61.  MINISTERUL 
ADMINISTRATIEI SI 
INTERNELOR 
Anexa 3/19/02, Art. 01, Alin 43 
Titlu Transferuri din bugetul de stat 
catre bugetele locale pentru 
finantarea programelor de 
electrificare 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
11511,92 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Iluminat public prin 
valorificarea resurselor regenerabile, 
Comuna Cerna,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 

62.  MINISTERUL 
ADMINISTRATIEI SI 
INTERNELOR 
Anexa 3/19/02, Art. 01, Alin 43 
Titlu Transferuri din bugetul de stat 
catre bugetele locale pentru 
finantarea programelor de 
electrificare 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Extindere iluminat 
public cu surse alternative de energie 
regenerabila, Comuna Mahmudia,  
Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Obiectiv nou de investitie depus la 
Ministerul Economiei suma 
reprezentand partea de cofinantare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
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 Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 

63.  Anexa 3/19/02 – Ministerul 
Administraţiei şi Internelor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 01, 
alin. 43 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
3521 mii lei pentru reabilitarea 
iluminatului public stradal cu celule 
fotovoltaice comuna Mihăieşu de 
Câmpie, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 

Studiu de fezabilitate aflat în 
evaluare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
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Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Internelor; 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 

64.  Anexa 3/19/02 – Ministerul 
Administraţiei şi Internelor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 01, 
alin. 43 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2150 mii lei pentru reabilitarea 
curentului electric stradal în toată 
comuna Bichiş, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Stare foarte proastă a iluminatului. 
Există deja studiul de fezabilitate.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
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aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 

65.  Anexa 3/19/02 – Ministerul 
Administraţiei şi Internelor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 01, 
alin. 43 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
100 mii lei pentru modernizarea 
iluminatului public în comuna 
Breaza, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Stare foarte proastă a iluminatului. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 

66.  Anexa 3/19/02 – Ministerul 
Administraţiei şi Internelor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 01, 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
200 mii lei pentru extindere reţea de 
electrificare în comuna Breaza, 
Judeţul Mureş. 
 

Lipsă fonduri proprii. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
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alin. 43 Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 

67.  Anexa 3/19/02 – Ministerul 
Administraţiei şi Internelor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 01, 
alin. 43 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
150 mii lei pentru modernizarea 
iluminatului public în comuna 
Cozma, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
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PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 

68.  Anexa 3/19/02 – Ministerul 
Administraţiei şi Internelor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 01, 
alin. 43 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
241 mii lei pentru modernizarea 
iluminatului public în comuna 
Cucerdea, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lucrare promovată prin licitaţie 
publică aflată sub contract, 
întreruptă momentan din lipsă de 
fonduri. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
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republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 

69.  Anexa nr. 3/19/02 
Ministerul Administratiei si 
Internelor 
51, Titlul VI transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.01, alin.43  Transferuri din 
bugetul de stat catre bugetele locale 
pentru finantarea programelor de 
electrificare 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
285 mii lei pentru monitorizare 
iluminat public Floresti, jud Prahova. 
Autori:  
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia guvernului. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2011 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
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nr.500/2002 

70.  Anexa 3/19/02 
Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Grupa/Titlul 51 – Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei locale   
 
Art. 01, alin. 43 - Transferuri din 
bugetul de stat catre bugetele locale 
pentru finantarea programelor de 
electrificare 

Se alocă suma de 100 mii lei pentru 
realizare sistem iluminat public în 
comuna Galbenu, judeţul Brăila. 
 
Autori:  
deputat PNL Diana Tuşa, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 
 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2011 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002 

71.  Anexa 3/19/02 Se alocă suma de 65 mii RON pentru Această sumă este necesară pentru Se propune respingerea 
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Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Grupa/Titlul 51 – Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei locale   
 
Art. 01, alin. 43 - Transferuri din 
bugetul de stat catre bugetele locale 
pentru finantarea programelor de 
electrificare 

finanţarea proiectului de realizarea a 
iluminatului public în comuna 
Zimbor, judeţul Sălaj. 
 
 
Autori:  
deputat PNL Mirel Taloş, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului. 
 
 
 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului. 
 
 

amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2011 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002 

72.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor –- 
Grupa/Titlul 51 - Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.150 mii  lei pentru reabilitarea 
sistemului de termoficare în cartierul 
Centrul Civic - distribuţie secundară, 

Pentru creşterea confortului termic 
în cartierul  Centrul Civic din 
oraşul Nehoiu; 
-  la momentul actual, nu mai puţin 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- nu se specifică sursa de 
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administraţiei publice, 
Art. 02, alin. 06 – Retehnologizarea 
centralelor termice şi electrice de 
termoficare 

oraş Nehoiu, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

de 3360 de persoane întâmpină 
probleme în ceea ce priveşte 
încălzirea optimă a locuinţelor.  
 
 

finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 

73.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor –- 
Grupa/Titlul 51 - Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - Art. 01, 
alin. 43 – Transferuri din bugetul 
de stat către bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de 
electrificare 
 

Se propune alocarea sumei de 250 
mii lei pentru extinderea reţelei 
electrice în satul Chiojdu, comuna 
Chiojdu, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii mai 
bune de viaţă. 
 
Surse de finanţare: 
 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2011 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002 

74.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor –- 
Grupa/Titlul 51 - Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - Art. 01, 
alin. 43 – Transferuri din bugetul 
de stat către bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de 
electrificare 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
101,117 mii lei pentru extindere 
electrificare în cartierul Alecu 
Bagdat, mun. Râmnicu Sărat, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea unor condiţii mai 
bune de viaţă. 
 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2011 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
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cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002 

75.  Anexa 3/19/02 – Ministerul 
Administraţiei şi Internelor – 
Grupa/Titlul 51 – Titlul VI – 
Transferuri între unităţile 
administraţiei publice – art. 01, 
alin. 43 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
395 mii lei pentru realizarea 
electrificărilor zonelor din satul 
Copaci, com. Toteşti prin programul 
Electrificare 2007-2009, judeţul 
Hunedoara 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Creşterea gradului de confort al 
locuitorilor din localitate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 
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76.  Anexa 3/19/02 – Ministerul 
Administraţiei şi Internelor – 
Grupa/Titlul 51 – Titlul VI – 
Transferuri între unităţile 
administraţiei publice – art. 01, 
alin. 43 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2500 mii lei pentru extindere reţea de 
alimentare cu energie electrică sat 
Ciungu Mare, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv de investiţii în derulare, 
important pentru locuitorii din 
zonă.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 

77.  Anexa 3/19/02 – Ministerul 
Administraţiei şi Internelor – 
Grupa/Titlul 51 – Titlul VI – 
Transferuri între unităţile 
administraţiei publice – art. 01, 
alin. 43 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
6200 mii lei pentru alimentare cu 
energie electrică a localităţilor Piatra, 
Răchitova şi Faţa – Roşie, judeţul 
Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
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Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 

78.  Anexa 3/19/02- Ministerul 
Administraţiei şi Internelor –  
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 01, 
alin. 43 – Transferuri din bugetul 
de stat către bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de 
electrificare 
 
 

Se propune alocarea sumei de 400 
mii lei pentru obiectivul 
„Electrificare grup case Domneşti”, 
com. Mărişelu, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 
necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 
Sursa: Fondul de rezervă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
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Internelor; 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2011 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002 

79.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor –  
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 01, 
alin. 43 – Transferuri din bugetul 
de stat către bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de 
electrificare 
 

Se propune alocarea sumei de 135 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
iluminat public”, com. Silivaşu de 
Câmpie, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv esenţial pentru 
comunitatea locală – studiu de 
fezabilitate finalizat 
Sursa: Fondul de rezervă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- Sursa de finanţare nu poate fi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 64 -

avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2011 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002 

80.  Anexa 3/19/02- Ministerul 
Administraţiei şi Internelor –  
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, art. 01, 
alin. 43 – Transferuri din bugetul 
de stat către bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de 
electrificare 
 

Se propune alocarea sumei de 80 mii 
lei pentru obiectivul „Extindere reţea 
electrică – grup de case”, com. 
Urmeniş, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Investiţie nouă 
Sursa: Fondul de rezervă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
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de buget pe anul 2011 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002 

81.  Anexa 3/19/02 – Ministerul 
Administraţiei şi Internelor – Grupa 
51- Titlul VI – Transferuri către 
unităţi ale administraţiei publice. 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
9000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Noi capacitati de 
producere a energiei regenerabile”, 
comuna Liesti, judeţul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Este necesara finalizarea 
obiectivului de investitii, lucrarile 
fiind demarate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
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finanţare”; 

82.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor – 
Grupa/Titlul 51 - Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - Art. 01, 
alin. 43 – Transferuri din bugetul 
de stat către bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de 
electrificare 

Se alocă suma de 27 mii lei pentru 
obiectivul „Extindere retea iluminat 
casnic si stradal in com.Branistea”, 
comuna Branistea,  judetul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Extinderea iluminatului casnic si 
stradal reprezinta lucrari care vor 
avea un impact pozitiv asupra 
populatiei crescand gradul de 
confort al acesteia. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2011 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002 

83.  Anexa 3/19/02 - Ministerul Se alocă suma de 300 mii lei pentru Extinderea iluminatului casnic si Se propune respingerea 
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Administraţiei şi Internelor – 
Grupa/Titlul 51 - Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - Art. 01, 
alin. 43 – Transferuri din bugetul 
de stat către bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de 
electrificare 

obiectivul „Extindere Retea 
Electrica”, comuna Negrilesti,  
judetul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

stradal reprezinta lucrari care vor 
avea un impact pozitiv asupra 
populatiei crescand gradul de 
confort al acesteia. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2011 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002 

84.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor – 
Grupa/Titlul 51 - Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Se alocă suma de 870 mii lei pentru 
obiectivul „Extindere  retea 
electrica”, comuna Munteni, judetul 
Galati. 

Este necesara finalizarea 
obiectivului de investitii, lucrarile 
fiind demarate. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
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administraţiei publice - Art. 01, 
alin. 43 – Transferuri din bugetul 
de stat către bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de 
electrificare 

 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2011 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002 

85.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor – 
Grupa/Titlul 51 - Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - Art. 01, 
alin. 43 – Transferuri din bugetul 

Se alocă suma de 630 mii lei pentru 
obiectivul „Extindere reţele electrice 
în localităţile Şendreni şi Şerbeştii 
vechi”, comuna Şendreni, jud. 
Galaţi. 
 

Extinderea electricitatii reprezinta 
lucrari care vor avea un impact 
pozitiv asupra populatiei crescand 
gradul de confort al acesteia. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
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de stat către bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de 
electrificare 

Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

la dispoziţia Guvernului Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2011 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002 

86.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor – 
Grupa/Titlul 51 - Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - Art. 01, 
alin. 43 – Transferuri din bugetul 
de stat către bugetele locale pentru 
finanţarea programelor de 
electrificare 

Se alocă suma de 250 mii lei pentru 
obiectivul „Extindere retele electrice, 
abonati si iluminat public – str. Aleea  
Viilor”, comuna Pechea, judetul 
Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 

Continuare obiectiv de investiţii - 
există proiect (au fost electrificate  
două străzi în 2010 cu fonduri de la 
bugetul local) 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
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PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2011 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002 

87.  Anexa 3/19/02 
Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Grupa/Titlul 51 - Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
 
Art. 01, alin. 43 – Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea programelor de 
electrificare 

Se alocă suma de 152 mii lei pentru 
extindere retea electrica in zonele 
construibile, posturi de transformare, 
proiectie retea electrica, Comuna 
Erbiceni, jud. Iaşi. 
 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 

Obiectiv nou de investitie aflat in 
faza intocmirii studiului de 
fezabilitate. Proiect depus la MAI 
în vederea finanţării prin Programul 
Electrificare 2007-2009 
 
 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
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Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2011 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002 

88.  Anexa 3/19/02 
Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Grupa/Titlul 51 - Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
 
Art. 01, alin. 43 – Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea programelor de 
electrificare 

Se alocă suma de 205 mii lei pentru 
reţea iluminat public, reţea electrică 
şi puncte de iluminat public în oraşul 
Podu Iloaiei şi localitatea  Budai 
(DN 28 aliniament dreapta),  Oraş 
Podu Iloaiei, jud. Iaşi. 
 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 

Obiectiv nou de investiţie 
Localităţile necesită iluminat public 
pentru toate străzile, ca o condiţie 
de minimă civilizaţie.. 
 
 
 
 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
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Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Internelor; 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2011 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002 

89.  Anexa 3/19/02 
Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Grupa/Titlul 51 - Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
 
Art. 01, alin. 43 – Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea programelor de 
electrificare 

Se alocă suma de 1.038  mii lei 
pentru înfiinţare reţea electrică zona  
sat nou, Comuna Butea, jud. Iaşi. 
 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv nou de investitie. 
Investiţie necesară pentru 
asigurarea de energie electrice către 
populaţie 
 
 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
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avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2011 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002 

90.  Anexa nr. 3/19/02 
Ministerul Administratiei si 
Internelor 
51, Titlul VI transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.01, alin.43  Transferuri din 
bugetul de stat catre bugetele locale 
pentru finantarea programelor de 
electrificare 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
1500 mii lei pentru reabilitare 
iluminat public in comuna Stiubieni, 
jud. Botosani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
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republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 

91.  Anexa nr. 3/19/02 
Ministerul Administratiei si 
Internelor 
51, Titlul VI transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.01, alin.43  Transferuri din 
bugetul de stat catre bugetele locale 
pentru finantarea programelor de 
electrificare 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
200 mii lei pentru extindere retea 
energie electrica în comuna Copălau, 
jud. Botoşani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 

92.  Anexa nr. 3/19/02 
Ministerul Administratiei si 
Internelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
200 mii lei pentru reabilitare iluminat 
public in comuna Paltinis, jud. 

Continuare obiectiv de investitii. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
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51, Titlul VI transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.01, alin.43  Transferuri din 
bugetul de stat catre bugetele locale 
pentru finantarea programelor de 
electrificare 

Botosani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 

93.  Anexa nr. 3/19/02 
Ministerul Administratiei si 
Internelor 
51, Titlul VI transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.01, alin.43  Transferuri din 
bugetul de stat catre bugetele locale 
pentru finantarea programelor de 
electrificare 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
220 mii lei pentru reabilitare si 
extindere iluminat public in comuna 
Mihaileni, jud. Botosani 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 

Continuare obiectiv de investitii. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
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Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 

94.  Anexa nr. 3/19/02 
Ministerul Administratiei si 
Internelor 
51, Titlul VI transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.01, alin.43  Transferuri din 
bugetul de stat catre bugetele locale 
pentru finantarea programelor de 
electrificare 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
200 mii lei pentru extindere iluminat 
public in comuna Romanesti, jud. 
Botosani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investitii. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
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prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 

95.  Anexa 3/19/02 
Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Grupa/Titlul 51 - Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
 
Art. 01, alin. 43 – Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea programelor de 
electrificare 

Se alocă suma de 200 mii lei pentru 
lucrări de extindere reţea de energie 
electrică în comuna Geaca, jud. Cluj. 
 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv nou de investiţie cu 
impact social deosebit necesar 
îmbunătăţirii condiţiilor de locuit. 
 
 
 
 
 
 
Sursa: Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2011. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, întrucât 
fondurile alocate Administraţiei 
Prezidenţiale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2011 

96.  Anexa 3/19/02 
Ministerul Administraţiei şi 

Se alocă suma de 800 mii lei pentru 
lucrări de extindere reţea iluminat 

Obiectiv nou de investiţie cu 
impact social Investiţie necesară 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Internelor 
Grupa/Titlul 51 - Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
 
Art. 01, alin. 43 – Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea programelor de 
electrificare 

public în comuna Vultureni, jud. 
Cluj. 
 
 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

pentru asigurarea de energie 
electrice către populaţ  
 
 
Sursa: Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2011. 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, întrucât 
fondurile alocate Administraţiei 
Prezidenţiale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2011 

97.  Anexa 3/19/02 
Ministerul Administraţiei şi 
Internelor 
Grupa/Titlul 51 - Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
 
Art. 01, alin. 43 – Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea programelor de 
electrificare 

Se alocă suma de 1353 mii lei pentru 
lucrări de extindere, reabilitare şi 
modernizare sistem de iluminat 
public în comuna Sînpaul, jud. Cluj. 
 
 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 

Continuare obiectiv de investiţii cu 
studiu de fezabilitate elaborat. 
Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii Autoriităţilor
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Sursa: Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale pe anul 2011. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
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PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

 electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, întrucât 
fondurile alocate Administraţiei 
Prezidenţiale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2011 

98.  Anexa 3/19/02 – Ministerul 
Administraţiei şi Internelor – 
Grupa/Titlul 51 – Titlul VI – 
Transferuri între unităţile 
administraţiei publice – art. 02, 
alin. 05 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
370 mii lei pentru întocmire plan 
urbanistic general al comunei Apold, 
refacere cadastru intravilan.  
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Extindere intravilan în vederea 
construirii de locuinţe şi propuneri 
pentru zone industriale, clarificare 
situaţiei juridice a unor imobile din 
comuna Apold. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 

- în bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
51.02.05 „Finanţarea elaborării 
şi/sau actualizării planurilor 
urbanistice generale  şi a 
regulamentelor locale de 
urbanism” 
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99.  Anexa 3/19/02 – Ministerul 
Administraţiei şi Internelor – 
Grupa/Titlul 51 – Titlul VI – 
Transferuri între unităţile 
administraţiei publice – art. 02, 
alin. 05 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 10 mii lei pentru 
cadastru imobiliar edilitar, Fetesti,  
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Important pentru comunitatea 
locală 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 

- în bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
51.02.05 „Finanţarea elaborării 
şi/sau actualizării planurilor 
urbanistice generale  şi a 
regulamentelor locale de 
urbanism” 

100.  Anexa 3/19/02 – Ministerul 
Administraţiei şi Internelor – 
Grupa/Titlul 51 – Titlul VI – 
Transferuri între unităţile 
administraţiei publice – art. 02, 
alin. 05 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
18 mii lei pentru recatualizare plan 
urbanistic general al comunei 
Crăieşti. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 

Important pentru comunitatea din 
zonă. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 

- în bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor pe 
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PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

anul 2011 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
51.02.05 „Finanţarea elaborării 
şi/sau actualizării planurilor 
urbanistice generale  şi a 
regulamentelor locale de 
urbanism” 

101.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor –- 
Grupa/Titlul 51 - Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice -  
Art. 02, alin. 06 – Retehnologizarea 
centralelor termice şi electrice de 
termoficare 

Se alocă suma de  340,960 mii lei 
pentru obiectivul Utilizare surse de 
energie – pompe de căldură 
geotermale şi captatoare solare 
termice la punctul termic de la sediul 
primăriei N.Bălcescu  judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Obiectiv nou de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2011 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002 

102.  Anexa 3/19/02 - Ministerul 
Administraţiei şi Internelor –- 
Grupa/Titlul 51 - Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice -  
Art. 02, alin. 06 – Retehnologizarea 
centralelor termice şi electrice de 
termoficare 

Se alocă suma de 457,840 mii lei 
pentru obiectivul Utilizare surse de 
energie – pompe de căldură 
geotermale şi captatoare solare 
termice la punctul termic de la sediul 
Şcoala cu cls. I – VIII Rotarăşti, 
com. N. Bălcescu judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 

Obiectiv nou de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- pentru anul 2011 nu există 
temei legal pentru efectuarea 
cheltuielilor destinate continuării  
programului de electrificare. 
Prin urmare în bugetul MAI pe 
anul 2011 nu sunt prevăzute 
fonduri cu această destinaţie. În 
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Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

baza H.G. nr. 328/2007 privind 
implementare programului de 
electrificare pe perioada 2007-
2009, fondurile aferente au fost 
asigurate din bugetul aprobat 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2011 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002 

103.  Anexa 3/19/02 – Ministerul 
Administraţiei şi Internelor – 
Grupa/Titlul 51 – Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
06 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
200 mii lei pentru realizarea 
documentaţiilor tehnico – economice 
(SF - PT) pentru construirea unor 
microcentrale pe râul Jiul de Vest şi 
pe pâraiele din zonă, judeţul 
Hunedoara.  
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 
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PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

104.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/19/02 cap 5001, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa nr. 03/19/02, cap 
5001/titlul 71/art. 03, cu suma de 300 
mii RON, necesară Consiliului Local 
Almaj, pentru reabilitare sediu 
primarie, in Comuna Almaj, Judetul 
Dolj. 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

105.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/19/02 cap 5001, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa nr. 03/19/02, cap 
5001/titlul 71/art. 03, cu suma de 500 
mii RON, sumă necesară Consiliului 
Local Argetoaia, pentru reabilitare 
sediu primarie, in Comuna 
Argetoaia, Judetul Dolj. 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 
 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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106.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/19/02 cap 5001, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa nr. 03/19/02, cap 
5001/titlul 71/art. 03, cu suma de 300 
mii RON, sumă necesară Consiliului 
Local Botosesti Paia, pentru 
reabilitare sediu primarie, in Comuna 
Botosesti Paia, Judetul Dolj. 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

107.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/19/02 cap 5001, titlul 
71, art. 01, alin. 1 - Constructii  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa nr. 03/19/02, cap 
5001/titlul 71/art. 01/alin.1, cu suma 
de 700 mii RON, sumă necesară 
Consiliului Local Brabova, pentru 
construire sediu primarie, in Comuna 
Brabova, Judetul Dolj. 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

108.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/19/02 cap 5001, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa nr. 03/19/02, cap 
5001/titlul 71/art. 03, cu suma de 400 
mii RON, sumă necesară Consiliului 
Local Bradesti, pentru reabilitare 
sediu primarie, in Comuna Bradesti, 
Judetul Dolj. 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

109.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/19/02 cap 5001, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa nr. 03/19/02, cap 
5001/titlul 71/art. 03, cu suma de 400 
mii RON, sumă necesară Consiliului 
Local Bralostita, pentru reabilitare 
sediu primarie, in Comuna 
Bralostita, Judetul Dolj. 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

110.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/19/02 cap 5001, titlul 
71, art. 01, alin. 1 - Constructii  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa nr. 03/19/02, cap 
5001/titlul 71/art. 01/alin.1, cu suma 
de 500 mii RON, sumă necesară 
Consiliului Local Carpen, pentru 
construire sediu primarie, in Comuna 
Carpen, Judetul Dolj. 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

111.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/19/02 cap 5001, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa nr. 03/19/02, cap 
5001/titlul 71/art. 03, cu suma de 300 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 86 -

mii RON, sumă necesară Consiliului 
Local Cernatesti, pentru reabilitare 
sediu primarie, in Comuna 
Cernatesti, Judetul Dolj. 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

112.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/19/02 cap 5001, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa nr. 03/19/02, cap 
5001/titlul 71/art. 03, cu suma de 300 
mii RON, sumă necesară Consiliului 
Local Cotofenii din Fata, pentru 
reabilitare sediu primarie, in Comuna 
Cotofenii din Fata, Judetul Dolj. 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

113.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/19/02 cap 5001, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa nr. 03/19/02, cap 
5001/titlul 71/art. 03, cu suma de 300 
mii RON, sumă necesară Consiliului 
Local Farcas, pentru reabilitare sediu 
primarie, in Comuna Farcas, Judetul 
Dolj. 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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114.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/19/02 cap 5001, titlul 
71, art. 01, alin. 1 - Constructii  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa nr. 03/19/02, cap 
5001/titlul 71/art. 01/alin.1, cu suma 
de 530 mii RON, sumă necesară 
Consiliului Local Gogosu, pentru 
construire sediu primarie, in Comuna 
Gogosu, Judetul Dolj. 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

115.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/19/02 cap 5001, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa nr. 03/19/02, cap 
5001/titlul 71/art. 03, cu suma de 300 
mii RON, sumă necesară Consiliului 
Local Grecesti, pentru reabilitare 
sediu primarie, in Comuna Grecesti, 
Judetul Dolj. 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

116.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/19/02 cap 5001, titlul 
71, art. 01, alin. 1 - Constructii  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa nr. 03/19/02, cap 
5001/titlul 71/art. 01/alin.1, cu suma 
de 750 mii RON, sumă necesară 
Consiliului Local Isalnita, pentru 
construire sediu primarie, in Comuna 
Isalnita, Judetul Dolj. 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

117.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/19/02 cap 5001, titlul 
71, art. 01, alin. 1 - Constructii  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa nr. 03/19/02, cap 
5001/titlul 71/art. 01/alin.1, cu suma 
de 500 mii RON, sumă necesară 
Consiliului Local Plesoi, pentru 
construire sediu primarie, in Comuna 
Plesoi, Judetul Dolj. 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

118.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/19/02 cap 5001, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa nr. 03/19/02, cap 
5001/titlul 71/art. 03, cu suma de 320 
mii RON, sumă necesară Consiliului 
Local Predesti, pentru reabilitare 
sediu primarie, in Comuna Predesti, 
Judetul Dolj. 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

119.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/19/02 cap 5001, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa nr. 03/19/02, cap 
5001/titlul 71/art. 03, cu suma de 350 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
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mii RON, sumă necesară Consiliului 
Local Scaesti, pentru reabilitare 
sediu primarie, in Comuna Scaesti, 
Judetul Dolj. 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

 
 

 
120.  Legea Bugetului de stat 

Anexa nr.03/19/02 cap 5001, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa nr. 03/19/02, cap 
5001/titlul 71/art. 03, cu suma de 400 
mii RON, sumă necesară Consiliului 
Local Seaca de Padure, pentru 
reabilitare sediu primarie, in Comuna 
Seaca de Padure, Judetul Dolj. 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

121.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/19/02 cap 5001, titlul 
71, art. 01, alin. 1 - Constructii  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa nr. 03/19/02, cap 
5001/titlul 71/art. 01/alin.1, cu suma 
de 520 mii RON, sumă necesară 
Consiliului Local Secu, pentru 
construire sediu primarie, in Comuna 
Secu, Judetul Dolj. 
AUTORI: 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

122.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/19/02 cap 5001, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa nr. 03/19/02, cap 
5001/titlul 71/art. 03, cu suma de 400 
mii RON, sumă necesară Consiliului 
Local Simnicu de Sus, pentru 
reabilitare sediu primarie, in Comuna 
Simnicu de Sus, Judetul Dolj. 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

123.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/19/02 cap 5001, titlul 
71, art. 01, alin. 1 - Constructii  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Administratiei si 
Internelor, anexa nr. 03/19/02, cap 
5001/titlul 71/art. 01/alin.1, cu suma 
de 500 mii RON, sumă necesară 
Consiliului Local Talpas, pentru 
construire sediu primarie, in Comuna 
Talpas, Judetul Dolj. 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

 



 
                

  ANEXA NR.2  
          

                                 ORDONATOR 3/20-22  
 

AMENDAMENTE RESPINSE                                                          
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

1.  Anexa nr.3/20 Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
cu suma de 500 mii lei. 
 
 
Autori :   Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 

Suma este necesară pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor 
la Centrul de îngrijiri „Sfântul 
Nectarie” din municipiul Cluj-
Napoca, judeţul Cluj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului şi bugetul Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
-  Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate 
finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său, 
întrucât unităţile de asistenţă 
socială se organizează şi 
funcţionează în subordinea 
consiliilor judeţene/locale, 
finanţarea acestora făcându-se 
de la bugetele locale şi nu din 
bugetul de stat. 
 

2.  Anexa nr.3/20/02 Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de construcţie a centrului social din 
comuna Bratovoieşti, judeţul Dolj. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, sumele 
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NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 2.500.000 
lei. 
 
 
Autori :   Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Minsiterului Dezvoltării regionale 
şi Turismului 
 

prevăzute în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pe anul 
2011  fiind dimensionate astfel 
încât să asigure finanţarea în 
condiţii normale a activităţii  
acestuia. 
- Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate 
finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său, 
întrucât unităţile de asistenţă 
socială se organizează şi 
funcţionează în subordinea 
consiliilor judeţene/locale, 
finanţarea acestora făcându-se 
de la bugetele locale şi nu din 
bugetul de stat. 
 

3.  Anexa nr.3/20/02 Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
cu suma de 300 mii lei, la titlul 57, 
articol 01. 
 
 
 
Autori :   Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
 

Suma este necesară pentru 
funcţionarea adăpostului „Sfântul 
Daniel” din localitatea Turda, 
judeţul Cluj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului şi bugetul Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar.  

- Unităţile de asistenţă 
socială se organizează şi 
funcţionează în 
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subordinea consiliilor 
judeţene/locale, 
finanţarea acestora 
făcându-se de la bugetele 
locale şi nu din bugetul 
de stat. 

 
4.  Anexa nr.3/20/02 Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

Se propune suplimentarea cu suma de 
500 mii lei la titlul 57, articol 01. 
 
 
Autori :   Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
 

Suma este necesară pentru 
funcţionarea adăpostului „Sfântul 
Daniel” din localitatea Turda, 
judeţul Cluj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului şi bugetul Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar.  

- Unităţile de asistenţă 
socială se organizează şi 
funcţionează în 
subordinea consiliilor 
judeţene/locale, 
finanţarea acestora 
făcându-se de la bugetele 
locale şi nu din bugetul 
de stat. 

 
5.  Anexa nr.3/20/02 Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de construcţie a centrului social de 
zi din comuna Bistreţ, judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, sumele 
prevăzute în bugetul 
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– Construcţii, cu suma de 400.000 
lei. 
 
Autori :   Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
 

Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
 

Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pe anul 
2011  fiind dimensionate astfel 
încât să asigure finanţarea în 
condiţii normale a activităţii  
acestuia. 
- Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate 
finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său, 
întrucât unităţile de asistenţă 
socială se organizează şi 
funcţionează în subordinea 
consiliilor judeţene/locale, 
finanţarea acestora făcându-se 
de la bugetele locale şi nu din 
bugetul de stat. 
 

6.  Anexa nr.3/20/02 Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 150.000 
lei. 
 
Autori :   Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de construcţie a centrului social 
pentru îngrijirea copilului din 
comuna Sadova, judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
-  Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate 
finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său, 
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întrucât unităţile de asistenţă 
socială se organizează şi 
funcţionează în subordinea 
consiliilor judeţene/locale, 
finanţarea acestora făcându-se 
de la bugetele locale şi nu din 
bugetul de stat. 

7.  Anexa nr.3/20/02 Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe, cu suma de 100.000 lei. 
 
 
Autori :   Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare a căminului de bătrâni 
din comuna Gângiova, judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
-  Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate 
finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său, 
întrucât unităţile de asistenţă 
socială se organizează şi 
funcţionează în subordinea 
consiliilor judeţene/locale, 
finanţarea acestora făcându-se 
de la bugetele locale şi nu din 
bugetul de stat. 

8.  Anexa nr.3/20/02 Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de construcţie a centrului social din 
comuna Bratovoieşti, judeţul Dolj 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
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NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 2.500.000 
lei. 
 
 
Autori :   Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
 

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
-  Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate 
finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său, 
întrucât unităţile de asistenţă 
socială se organizează şi 
funcţionează în subordinea 
consiliilor judeţene/locale, 
finanţarea acestora făcându-se 
de la bugetele locale şi nu din 
bugetul de stat. 

9.  Anexa nr.3/20/02 Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 400.000 
lei. 
 
 
Autori :   Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de construcţie a centrului social de 
zi din comuna Bistreţ, judeţul Dolj. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
-  Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate 
finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său. 
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10.  Anexa nr.3/20 Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale, anexa 
3/20/02/57/01 cu suma de: 300.000 
lei 
 
Autori :   Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 
 - cheltuieli pentru functionarea 
adapostului pentru varsnici 
« Sfantul Daniel »din localitatea 
Turda Jud Cluj  
- valoare – 300.000 lei 
 
Sursa de finanţare:  
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
-  Unităţile de asistenţă socială 
se organizează şi funcţionează în 
subordinea consiliilor 
judeţene/locale, finanţarea 
acestora făcându-se de la 
bugetele locale şi nu din bugetul 
de stat. 

11.  Anexa nr.3/20 Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale 

Cheltuieli de personal 244.267 mii 
lei (pagina 1) 
 

 
Autori :   Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
 

Prin această solicitare dorim să fie 
asigurate resursele necesare pentru 
plata sporului aferent depăşirii 
limitelor câmpurilor 
electromagnetice, precum şi a 
indemnizaţiei de conducere la 
nivelul stabilit anterior diminuării 
lor prin Ordin al ministrului şi 
revenirea la normalitate în ceea ce 
priveşte cele două drepturi 
salariale.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului la capitolul alte 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere, sumele 
prevăzute în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului pe anul 
2011  fiind dimensionate astfel 
încât să asigure finanţarea în 
condiţii normale a activităţii  
acestuia. 
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cheltuieli cu bunuri şi servicii 
 

12.  Anexa nr.3/20/02 Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – Active 
nefinanciare, art.01, Alin. 01 – 
Construcţii, cu suma de 530.800 lei 
 
 
Autori :   Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de construcţie a Centrului Social 
Slobozia sin oraşul Oneşti, judeţul 
Buzău 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
- Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate 
finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său. 
 

13.  Anexa nr.3/20/02 Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – Active 
nefinanciare, art.03 – Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 398.556 lei, pentru 
reabilitarea locuinţelor sociale str. 
Vasile Alexandri, nr.150 din 
Moineşti, judeţul Bacău. 
 
Autori :   Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare a locuinţelor sociale 
str. Vasile Alexandri, nr.150 din 
Moineşti, judeţul Bacău. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
- Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu are bază 
legală să finanţeze lucrări de 
reabilitare a locuinţelor sociale 
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din bugetul său. 
 

14.  Anexa nr.3/20/02 Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – Active 
nefinanciare, art.03 – Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 300.000 lei. 
 
Autori :   Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare, modernizare şi dotare 
a Centrului socio-cultural Slănic 
Moldova, judeţul Buzău 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
- Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate 
finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său. 
 
 

15.  Anexa nr.3/20/02 Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – Active 
nefinanciare, art.03 – Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 98.688 lei. 
 
 
Autori :   Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
 
 

Fondurile sunt destinate reutilizării 
unei clădiri în scopul transformării 
sale în centru social în municipiul 
Moineşti, judeţul Buzău. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
- Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu are bază 
legală să finanţeze un astfel de 
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obiectiv de investiţii din bugetul 
său. 
 

16.  Anexa nr.3/20/02 Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

57/01 
Cheltuieli pentru construirea 
căminului de bătrâni (parteneriat 
Consiliul Judeţean )– Comuna 
Fântănele, Judeţul Prahova 
 
Suma alocată: 400 mii lei 
 
Autori :   Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
 

 
Sursa de finantare: Prin introducere 
în suma globală prevăzută pentru 
2010 la Ministerul Muncii, Familiei 
şi Protecţiei Sociale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu are bază 
legală să finanţeze un astfel de 
obiectiv de investiţii din bugetul 
său. 
- unităţile de asistenţă socială se 
organizează şi funcţionează în 
subordinea consiliilor 
judeţene/locale, finanţarea 
acestora făcându-se de la 
bugetele locale şi nu din bugetul 
de stat  
 

17.  Anexa 3/20/02 Capitol 5001, Titlul 
10, coloana3  Ministerului Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale  

Se propune suplimentarea 
suplimentarea cheltuielilor de 
personal aale bugetului Ministerului 
Muncii, Familiei si Protectiei Sociale 
stabilit in anexa 3/20/02 din proiectul 
Legii privind bugetul de stat pe anul 
2010, cu 30 mil. lei. 
 
Autori :   Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
 

Prin aceasta modificare raspundem 
favorabil solicitarii adresate de 
Federatia Salariatilor din 
Administratia Publica Centrala si 
Locala din Romania COLUMNA 
pentru asigurarea resurselor 
necesare platii sporului aferent 
depasirii limitelor campurilor 
electromagnetice, precum si a 
indemnizatiei de conducere la 
nivelul stabilit anterior diminuarii 
lor prin ordin al ministrului si 
revenirea la normalitate in ceea ce 
priveste cele doua drepturi 
salariale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar.  
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Sursa de Finantare: Fondul de 
rezerva bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

18.  Anexa nr.3/20 Ministerul Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale 

Cap. 68,01 „Asigurări şi asistenţă 
socială”, titlul 57,02 „Ajutoare 
sociale”, alin. 57,02,01 „Ajutoare 
sociale în numerar”  se 
suplimentează cu suma de 65,000 
mii lei în vederea completării 
veniturilor Căminelor pentru 
persoane vârsnice, înfiinţate 
începand cu data de 01 ianuarie 2011 
ca urmare a reorganizării unor unităţi 
sanitare cu paturi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Derzsi Akos, , Erdei D. István, 
Lakatos Petru  deputaţi UDMR şi 
Boghicevici Claudia deputat PD-L 

 
Având în vedere numărul 
insuficient al creşelor existente în 
momentul de faţă transferarea 
sumei de 65.000 mii lei este 
oportună. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate se 
diminuează pe anul 2011, cu suma 
de 65.000 mii lei la Cap. „Venituri” 
– Subvenţii, titlul 42.05 „Subvenţii 
de la bugetul de stat”, paragraf 
42.05.26 „Subvenţii primite de 
bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate” şi cu 
aceeaşi sumă la Cap. 66.05 
„Sănătate”, titlul 20 „Bunuri şi 
servicii”, art. 20.01.09 „Materiale şi 
prestări de servicii cu caracter 
funcţional”, subcapitolul 06 
„Servicii medicale în unităţi 
sanitare cu paturi”, paragraf 01 
„Spitale generale”. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât : 
- sursele de finanţare propuse nu 
pot fi avute în vedere, sumele 
prevăzute în Bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate şi în bugetul 
Ministerului Sănătăţii fiind 
dimensionate astfel încât să 
asigure finanţarea în condiţii 
normale a activităţii instituţiilor 
finanţate prin bugetul acestora. 
- unităţile de asistenţă socială se 
organizează şi funcţionează în 
subordinea consiliilor 
judeţene/locale, finanţarea 
acestora realşizându-se de la 
bugetele locale şi nu din bugetul 
de stat. 

19.  Anexa nr.3/20, Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Muncii, Familiei şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 

Se propune respingerea  cu 
amendamentului, întrucât sursa 
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Protecţiei Sociale, anexa 3/20 cu 
suma de 500.000 lei. 
 
Iniţiator: 
Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi Comisia pentru sănătate 
şi familie ale Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială  
a Senatului 
 
 Senator PSD Alexandru Cordoş 
  

lucrărilor la Centrul de îngrijiri 
Paleative „Sfântul Nectarie” din 
localitatea Cluj  Napoca, judeţul 
Cluj 
 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului ; 
- Bugetul Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale  
 
Amendament respins de Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru muncă, familie şi 
protecţie socială  
a Senatul 

de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar.  
 

20.  Anexa 3/20/02 – Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Centru de zi 
pentru copii aflaţi în risc de abandon 
şi instituţionalizare şi consiliere  
pentru părinţi şi persoane care au în 
îngrijire copii aflaţi în risc de 
abandon şi instituţionalizare”,oraş 
Flămânzi, judeţul Botoşani, cu suma 
de  469 mii lei. 
 
Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi Comisia pentru sănătate 
şi familie ale Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru muncă, familie 

Foarte mulţi copii sunt în grija 
bunicilor sau a rudelor, părinţii 
fiind plecaţi din ţară. Solicitarea 
cetăţenilor. 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Serviciului de 

Telecomunicaţii Speciale 
 

 
Amendament respins de Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru muncă, familie şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, sumele 
prevăzute în bugetul Serviciului 
de Telecomunicaţii Speciale pe 
anul 2011  fiind dimensionate 
astfel încât să asigure finanţarea 
în condiţii normale a activităţii  
acestuia. 
- Unităţile de asistenţă socială se 
organizează şi funcţionează în 
subordinea consiliilor 
judeţene/locale, finanţarea 
acestora făcându-se de la 
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şi protecţie socială  
a Senatului 
 
 

Iniţiator: 
Senator Independent CÂMPANU 

Liviu 
 

protecţie socială  
a Senatul 

bugetele locale şi nu din bugetul 
de stat. 
 

21.  Anexa 3/20/02 – Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Centru de zi 
pentru copiii aflaţi în situaţii de 
risc”, comuna Hlipiceni, judeţul 
Botoşani, cu suma de 800 mii lei. 
 
Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi Comisia pentru sănătate 
şi familie ale Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială  
a Senatului 
 
 

Iniţiator: 
Senator Independent CÂMPANU 

Liviu 
 

Foarte mulţi copii sunt în grija 
bunicilor sau a rudelor, părinţii 
fiind plecaţi din ţară. 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Serviciului de 

Telecomunicaţii Speciale 
 

 
Amendament respins de Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru muncă, familie şi 
protecţie socială  

a Senatul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, sumele 
prevăzute în bugetul Serviciului 
de Telecomunicaţii Speciale pe 
anul 2011  fiind dimensionate 
astfel încât să asigure finanţarea 
în condiţii normale a activităţii  
acestuia. 
-  Unităţile de asistenţă socială 
se organizează şi funcţionează în 
subordinea consiliilor 
judeţene/locale, finanţarea 
acestora făcându-se de la 
bugetele locale şi nu din bugetul 
de stat. 

22.  Anexa 3/20/02 – Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul „Centru de zi 
pentru copii”, comuna Cândeşti, 
judeţul Botoşani, cu suma de 430 mii 
lei. 

Aproximativ 50 de copii sunt în 
grija bunicilor sau a rudelor, 
părinţii fiind plecaţi din ţară. 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Serviciului de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, sumele 
prevăzute în bugetul Serviciului 
de Telecomunicaţii Speciale pe 
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Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi Comisia pentru sănătate 
şi familie ale Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială  
a Senatului 
 

 
Iniţiator: 

Senator Independent CÂMPANU 
Liviu 

Telecomunicaţii Speciale 
 

 
Amendament respins de Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru muncă, familie şi 
protecţie socială  

a Senatul 

anul 2011  fiind dimensionate 
astfel încât să asigure finanţarea 
în condiţii normale a activităţii  
acestuia. 
-  Unităţile de asistenţă socială 
se organizează şi funcţionează în 
subordinea consiliilor 
judeţene/locale, finanţarea 
acestora făcându-se de la 
bugetele locale şi nu din bugetul 
de stat. 

23.  Anexa 3/20/02 – Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul  „Construire 
Centru de îngrijire copii”, satul 
Suliţa, comuna Suliţa, judeţul 
Botoşani, cu suma de 500 mii lei. 
 
Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi Comisia pentru sănătate 
şi familie ale Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială  
a Senatului 
 
 

Iniţiator: 
Senator Independent CÂMPANU 

Liviu 

Investiţie nouă. 
 
 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Serviciului de 

Telecomunicaţii Speciale 
 

 
Amendament respins de Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru muncă, familie şi 
protecţie socială  

a Senatul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, sumele 
prevăzute în bugetul Serviciului 
de Telecomunicaţii Speciale pe 
anul 2011  fiind dimensionate 
astfel încât să asigure finanţarea 
în condiţii normale a activităţii  
acestuia. 
- obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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24.  Anexa 3/20/02 – Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi 
pentru obiectivul  „Extindere şi 
modernizare centru de zi pentru 
persoane cu handicap”, oraşul 
Călăraşi, judeţul Călăraşi, cu suma 
de 1242,5 mii lei. 
 
Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială şi Comisia pentru sănătate 
şi familie ale Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială  
a Senatului 
 

Iniţiator: 
Senator Grup parlamentar Mixt 

Vasile Nedelcu 

Solicitarea cetăţenilor. 
 
 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale  

 
 
Amendament respins de Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru muncă, familie şi 
protecţie socială  

a Senatul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale nu poate 
finanţa un astfel de obiectiv din 
bugetul său, din lipsa bazei 
legale.  
-  Unităţile de asistenţă socială 
se organizează şi funcţionează în 
subordinea consiliilor 
judeţene/locale, finanţarea 
acestora făcându-se de la 
bugetele locale şi nu din bugetul 
de stat. 

25.  Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
Anexa nr. 3/20/02, cap. 5001, grupa 
51, art. 01, alin 04  „Finanţarea 
drepturilor acordate persoanelor cu 
handicap” 
 

Anexa nr. 3/20/02, cap. 5001, grupa 
51, art. 01, alin 04  „Finanţarea 
drepturilor acordate persoanelor cu 
handicap” se modifică după cum 
urmează: 
 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 91541 mii lei.  
 
Iniţiatori: Deputat PNL Dobre Paul 
Victor, Deputat PNL Pocora 
Cristina-Ancuţa, Deputat PNL 
Săpunaru Nini, Deputat PNL Orban 
Ludovic, deputat PNL Chiţoiu 
Daniel, deputat PNL Nicolaescu 

Măsura este de natură să reducă 
impactul social negativ al măsurilor 
anticriză luate în ultimii doi ani de 
către guvernul Boc, în principal 
asupra persoanelor cu dizabilităţi, 
prin readucerea cunatumului la 
nivelul anului 2010. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Amendament respins de Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie ale Camerei Deputaţilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere, sumele 
prevăzute în bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2011  fiind dimensionate 
astfel încât să asigure finanţarea 
în condiţii normale a activităţii  
acesteia. 
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Eugen, deputat PNL Dontu Mihai, 
deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ţintean Ioan, deputat PNL 
Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Comisia pentru muncă, familie şi 
protecţie socială  
a Senatului 

26.  Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
Anexa nr. 3/20/02, cap. 5001, grupa 
51, art. 01, alin 26  „Transferuri 
privind contribuţia de asigurări de 
sănătate pentru persoanele aflate în 
concediu pentru creşterea 
copilului” 
 

Anexa nr. 3/20/02, cap. 5001, grupa 
51, art. 01, alin 26  „Transferuri 
privind contribuţia de asigurări de 
sănătate pentru persoanele aflate în 
concediu pentru creşterea copilului” 
se modifică după cum urmează: 
 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 9725 mii lei.  
Iniţiatori: Deputat PNL Dobre Paul 
Victor, Deputat PNL Pocora 
Cristina-Ancuţa, Deputat PNL 
Săpunaru Nini, Deputat PNL Orban 
Ludovic, deputat PNL Chiţoiu 
Daniel, deputat PNL Nicolaescu 
Eugen, deputat PNL Dontu Mihai, 
deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ţintean Ioan, deputat PNL 
Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

Măsura este de natură să sprijine 
creşterea natalităţii în România şi 
să asigure un climat de securitate 
pentru mamă şi copil, prin 
readucerea cunatumului la nivelul 
anului 2010.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
Amendament respins de Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru muncă, familie şi 
protecţie socială  
a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar.  
 

27.  Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 

Anexa nr. 3/20/02, cap. 5001, grupa 
51, art. 01, alin 36  „Sprijin financiar 

Măsura este de natură să reducă 
impactul social negativ al măsurilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
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Anexa nr. 3/20/02, cap. 5001, grupa 
51, art. 01, alin 36  „Sprijin 
financiar la constituirea familiei” 
 

la constituirea familiei” se modifică 
după cum urmează: 
 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 53000 mii lei.  
 
 
Iniţiatori: Deputat PNL Dobre Paul 
Victor, Deputat PNL Pocora 
Cristina-Ancuţa, Deputat PNL 
Săpunaru Nini, Deputat PNL Orban 
Ludovic, deputat PNL Chiţoiu 
Daniel, deputat PNL Nicolaescu 
Eugen, deputat PNL Dontu Mihai, 
deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ţintean Ioan, deputat PNL 
Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

anticriză luate în ultimii doi ani de 
către guvernul Boc, în principal 
asupra tinerilor/familiilor cu copii, 
prin readucerea cunatumului la 
nivelul anului 2010. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Amendament respins de Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru muncă, familie şi 
protecţie socială  
a Senatului 

de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere, sumele 
prevăzute în bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2011  fiind dimensionate 
astfel încât să asigure finanţarea 
în condiţii normale a activităţii  
acesteia. 
 

28.  Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
Anexa nr. 3/20/02, cap. 5001, grupa 
51, art. 01, alin 37  „Transferuri 
pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinţei cu lemne, 
cărbuni, combustibili petrolieri” 
 

Anexa nr. 3/20/02, cap. 5001, grupa 
51, art. 01, alin 37  „Transferuri 
pentru acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinţei cu lemne, 
cărbuni, combustibili petrolieri” se 
modifică după cum urmează: 
 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 213000 mii lei.  
 
Iniţiatori: Deputat PNL Dobre Paul 
Victor, Deputat PNL Pocora 

Măsura este de natură să protejeze 
persoanele cu venituri mici, prin 
readucerea cunatumului la nivelul 
anului 2010 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
 
 
Amendament respins de Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar.  
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Cristina-Ancuţa, Deputat PNL 
Săpunaru Nini, Deputat PNL Orban 
Ludovic, deputat PNL Chiţoiu 
Daniel, deputat PNL Nicolaescu 
Eugen, deputat PNL Dontu Mihai, 
deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ţintean Ioan, deputat PNL 
Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

şi Comisia pentru sănătate şi 
familie ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru muncă, familie şi 
protecţie socială  
a Senatului 

29.  Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
Anexa nr. 3/20/02, cap. 5001, grupa 
51, art. 01, alin 40  „Transferuri 
pentru acordarea trusoului pentru 
nou-născuţi” 
 

Anexa nr. 3/20/02, cap. 5001, grupa 
51, art. 01, alin 40  „Transferuri 
pentru acordarea trusoului pentru 
nou-născuţi” se modifică după cum 
urmează: 
 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 26500 mii lei.  
 
Iniţiatori: Deputat PNL Dobre Paul 
Victor, Deputat PNL Pocora 
Cristina-Ancuţa, Deputat PNL 
Săpunaru Nini, Deputat PNL Orban 
Ludovic, deputat PNL Chiţoiu 
Daniel, deputat PNL Nicolaescu 
Eugen, deputat PNL Dontu Mihai, 
deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ţintean Ioan, deputat PNL 
Uioreanu Horea. 
 Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Măsura este de natură să reducă 
impactul social negativ al măsurilor 
anticriză luate în ultimii doi ani de 
către guvernul Boc, în principal 
asupra tinerilor/familiilor cu copii, 
prin readucerea cunatumului la 
nivelul anului 2010. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Amendament respins de Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru muncă, familie şi 
protecţie socială  
a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere, sumele 
prevăzute în bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale pe 
anul 2011  fiind dimensionate 
astfel încât să asigure finanţarea 
în condiţii normale a activităţii  
acesteia. 
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30.  Anexa nr.3/20 Ministerul Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii  suma de 
2.500 mii lei pentru „Clădire-adăpost 
în Cartierul Bora”, către Municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

Investiţia este necesară pentru 
asigurarea unui adăpost pentru 
persoanele cu nevoi specifice în 
municipiul Slobozia, cartierul Bora. 
 
Amendament respins de Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru muncă, familie şi 
protecţie socială  
a Senatului

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru ca 
Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale să poată 
finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său.  
 

31.  Anexa nr.3/20 Ministerul Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de 
1000 mii lei pentru „Centru pentru 
recuperarea copiilor autişti 
Slobozia”, către Municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea unui centru pentru 
recuperarea copiilor autişti prin 
transformarea unei centrale termice.
Obiectivul urmează a se realiza în 
colaborare cu o organizaţie 
neguvernamentală din judeţul 
Ialomiţa. 
Amendament respins de Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru muncă, familie şi 
protecţie socială  
a Senatului

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru ca 
Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale să poată 
finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său.  
 

32.  Anexa nr.3/20 Ministerul Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de 
1250 mii lei pentru „Club persoane 
vârstnice Slobozia” către Municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 

Investiţie necesară pentru realizarea 
unui club pentru persoanele 
vârstnice, care să asigure spaţiul 
necesar pentru derularea unor 
acţiuni specifice persoanelor de 
vârsta a treia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru ca 
Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale să poată 
finanţa un astfel de obiectiv de 
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Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Amendament respins de Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială 
şi Comisia pentru sănătate şi 
familie ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru muncă, familie şi 
protecţie socială  
a Senatului

investiţii din bugetul său.  
 

33.  Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Anexa nr.3/20 – Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii  suma de 
2.500 mii lei pentru „Clădire-adăpost 
în Cartierul Bora”, către Municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

Investiţia este necesară pentru 
asigurarea unui adăpost pentru 
persoanele cu nevoi specifice în 
municipiul Slobozia, cartierul Bora. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru ca 
Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale să poată 
finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său.  

 

34.  Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Anexa nr.3/20 – Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de 
1000 mii lei pentru „Centru pentru 
recuperarea copiilor autişti 
Slobozia”, către Municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea unui centru pentru 
recuperarea copiilor autişti prin 
transformarea unei centrale termice.
Obiectivul urmează a se realiza în 
colaborare cu o organizaţie 
neguvernamentală din judeţul 
Ialomiţa. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru ca 
Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale să poată 
finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său.  

 

35.  Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 
Anexa nr.3/20 – Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru investiţii suma de 
1250 mii lei pentru „Club persoane 
vârstnice Slobozia” către Municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 

Investiţie necesară pentru realizarea 
unui club pentru persoanele 
vârstnice, care să asigure spaţiul 
necesar pentru derularea unor 
acţiuni specifice persoanelor de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru ca 
Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale să poată 
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Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

vârsta a treia. 
 

finanţa un astfel de obiectiv de 
investiţii din bugetul său.  

 

36.  

Anexa 3 / 20 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   
Măsura 52 POSDRU – Monitorizare 
forţă de muncă – cofinanţare în 
comuna Baba Ana, Judeţul Prahova 
 
Suma alocată: 158 mii lei 
 
Deputat Adrian Năstase 

�rupal PSD+PC – Camera 
Deputaţilor 
 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2011 la Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 
 
 

- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
-Responsabilitatea  
stabilirii prioritatilor in 
realizarea obiectivelor de 
investitii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale au 
fost dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2011.                  
    -Potrivit prevederilor alin.(1) 
art.43 din Legea  nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii noi se cuprind în 
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programul de investiţii publice 
numai dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora 
au fost aprobate.   

37.  

Anexa 3 / 20 / 02 / 71 / 01 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   
Cheltuieli pentru construirea 
centrului rezidenţial pentru persoane 
vârstnice (parteneriat Consiliul 
Judeţean ) – Comuna Fântănele, 
Judeţul Prahova 
 
Suma alocată: 5.100 mii lei 
 
Deputat Adrian Năstase 

�rupal PSD+PC – Camera 
Deputaţilor 
 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2011 la Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 
 

- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
-Responsabilitatea  
stabilirii prioritatilor in 
realizarea obiectivelor de 
investitii şi repartizarea 
fondurilor între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale au 
fost dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2011.                  
- Potrivit prevederilor alin.(1) 
art.43 din Legea  nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii noi se cuprind în 
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programul de investiţii publice 
numai dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora 
au fost aprobate.   

38.  Anexa nr.3/22/29 – Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  

Se propune introducerea unei poziţii  
noi „Completarea lucrărilor de CES 
în BH Crasna Amonte Varsolt, 
subbazin Valea Seredeanca, judeţul 
sălaj”  Anexa nr. 3/22/29 a sumei de: 
2011 – 2.697 mii lei  
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură  şi dezvoltare rurală a 
Senatului 
Deputat Kelemen Atilla 
Deputat Beres Vasile  
Senator Fekete Szabo 
Grupul parlamentar  UDMR 

Motivare:  
Se solicită admiterea 
amendamentului fiind necesară 
completarea lucrărilor de 
combaterea eroziunii solului. 
 
Sursa de finanţare: 

Prin redistribuire. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât:    
- Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltarii 
Rurale au fost dimensionate în  
raport  cu sarcinile ce  îi revin  
acestei  instituţii în  anul  2011. 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

39.  Anexa nr.3/22/29 – Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

Se propune introducerea unei poziţii  
noi „Reabilitarea acumulării Moacsa-
Pădureni, judeţul Covasna  Anexa 

Motivare:  
Se solicită admiterea 
amendamentului fiind necesară 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât:    
- Propunem respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 24 -

nr.3/22/29 a sumei de: 
2011 – 873 mii lei  
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură  şi dezvoltare rurală a 
Senatului 
Deputat Kelemen Atilla 
Deputat Beres Vasile  
Senator Fekete Szabo 
Grupul parlamentar  UDMR 

abilitarea acumulării. 
 

Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire. 
 

amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltarii 
Rurale au fost dimensionate în  
raport  cu sarcinile ce  îi revin  
acestei  instituţii în  anul  2011. 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

40.  Anexa nr.3/22/29 – Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  

Se propune introducerea unei poziţii  
noi „Consolidare Baraj Szekje, 
judeţul Harhita” Anexa nr.3/22/29 a 
sumei de:   
    2011 – 2.203 mii lei  

 
Autori: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 

Motivare:  
 Se solicită admiterea 
amendamentului fiind necesară 
consolidarea barajului. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât:    
- Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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Deputaţilor 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură  şi dezvoltare rurală a 
Senatului 
Deputat Kelemen Atilla 
Deputat Beres Vasile  
Senator Fekete Szabo 
Grupul parlamentar  UDMR 

principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltarii 
Rurale au fost dimensionate în  
raport  cu sarcinile ce  îi revin  
acestei  instituţii în  anul  2011. 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

41.  Anexa nr.3/22/29 – Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

Se propune introducerea unei poziţii  
noi „Intervenţii pentru înlăturarea 
efectelor produse de acţiuni 
accidentale în zona Breţcu Ojdula, 
judeţul Covasna” Anexa nr.3/22/29 
cu suma de: 
2011 – 1.861 mii lei  
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură  şi dezvoltare rurală a 
Senatului 
Deputat Kelemen Atilla 

Motivare:  
 Se solicită admiterea 
amendamentului pentru intervenţii 
de înlăturare a efectelor accidentale 
în zonă. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât:    
- Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltarii 
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Deputat Beres Vasile  
Senator Fekete Szabo 
Grupul parlamentar  UDMR 

Rurale au fost dimensionate în  
raport  cu sarcinile ce  îi revin  
acestei  instituţii în  anul  2011. 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

42.  Anexa nr.3/22/29 – Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  
e. alte cheltuieli asimilate 
investiţiilor  
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii: 

- Fişă obiectiv de investiţii 
„Modernizarea staţiei 
reversibile SP Măcin” din 
incinta Măcin-Carcaliu,  
Judeţul Tulcea, cu suma de 
4.850 mii lei. 

 
Autori: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură  şi dezvoltare rurală a 
Senatului 
Senator Belacurencu Trifon – 
PSD+PC 
 

     Incinta Măcin-Carcaliu, este 
situată în lunca inundabilă a 
fluviului Dunărea, într-o zonă cu un 
climat continental excesiv, 
caracterizat prin variaţii mari de 
temperatură şi printr-un aport al 
precipitaţiilor sub 400 ml pe an, 
fiind delimitată de braţul Măcin la 
vest şi baza dealurilor dobrogene la 
est, între localităţile Măcin  şi 
Carcaliu, judeţul Tulcea. 
 În anii `60, după realizarea 
îndiguirii incintei Măcin-Carcaliu, a 
fost executată reţeaua de desecare 
şi o staţie de pompare. 
 Ulterior s-a executat şi un 
sistem de irigaţii cu canale deschise 
în rambleu, staţia de pompare 
căpătând funcţie reversibilă cu 
funcţionare alternativă.  
          Structura exploataţiilor 
agricole pe terenurile din zona la 
care ne referim este de 1682 ha 
suprafaţă netă . 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât:    
- Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltarii 
Rurale au fost dimensionate în  
raport  cu sarcinile ce  îi revin  
acestei  instituţii în  anul  2011. 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
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 Pe suprafaţa incintei se 
cultivă în prezent o gamă largă de 
culturi agricole cum ar fi: grâu, 
porumb, soia, culturi furajere. 
 Ţinând cont de faptul că 
incinta este situată în aproprierea  
unor aglomerări urbane, respectiv 
oraşele Măcin, Brăila şi Galaţi, 
producătorii agricoli, constituiţi în 
asociaţii, au în perspectivă crearea 
unui centru legumicol.  
 În exploatarea staţiei SP 
Măcin, s-au constatat numeroase 
deficienţe ce au dus la dese 
întreruperi în acţiunea de evacuare 
a apei din incintă, la consumuri 
mari de energie şi la o exploatare 
deficitară a utilajelor tehnologice 
din staţie. 
 Producătorii agricoli 
constituiţi în asociaţii s-au adresat 
în nenumărate rânduri organelor 
centrale şi judeţene solicitând 
sprijin în modernizarea şi 
eficientizarea funcţionării lucrărilor 
de îmbunătăţiri funciare din 
amenajarea Măcin-Carcaliu. 
 S-a solicitat repunerea în 
funcţiune a sistemului de irigaţii 
care să asigure producerea pe 
suprafaţa incintei a culturilor 
agricole şi a unor producţii agricole 
mari, stabile şi economice. 

finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
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 În urma analizei în teren a 
stării fizice a staţiei SP Măcin, 
Sucursala Teritorială Dobrogea, 
Unitatea de Administrare Nr. 1 
Tulcea, din cadrul ANIF, a întocmit 
Nota de fundamentare pentru 
susţinerea promovării obiectivului 
de investiţii „Reabilitarea şi 
modernizarea lucrărilor de 
îmbunătăţiri funciare din incinta 
Măcin-Carcaliu-SPD Măcin” 
judeţul Tulcea. 
           Nota de fundamentare a fost 
avizată de Consiliul tehnico-
economic al Administraţiei 
Naţionale a Îmbunătăţirilor 
Funciare pe data de 18.03.2009. 
Valoarea estimată a investiţiei este 
de 9700 mii lei. 
 
Sursa de finanţare – fondurile 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

43.  Anexa nr.3/22/29 – Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  
Cap.5001 
Cheltuieli – buget de stat  
Titlul 15  - Sprijinirea 
producătorilor agricoli 
5667883 mii lei   

+ 2.000.000 mii lei  
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură  şi dezvoltare rurală a 
Senatului 

Motivare:  
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru coplata din  
fonduri interne pentru subvenţiile 
de la UE şi pentru fermele de 
subzistenţă. 

 
Sursa de finanţare: 

Prin redistribuire în cadrul 
bugetului consolidat al statului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării. 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
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Deputat Surdu Victor 
Deputat Ghiveciu Marian  
Deputat Mocanu Vasile  
Deputat Antochi Gheorghe 
Deputat Georgescu Filip 
Deputat Dumitru Ion 
Grupul parlamentar  PSD+PC 

căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 

44.  Anexa nr.3/22/29 - Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  
Capitolul 5001, Grupa 01 

Majorarea sumei de la 5.667.883 mii 
lei la 8.000.000 lei,  
o creştere de 2.332.117  mii lei  
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură  şi dezvoltare rurală a 
Senatului 
Deputat Independent Munteanu Ioan  
Deputat  Independent Tărâţă Culiţă  

Motivare:  
Creşterea producţiei agricole. 
 
Sursa de finanţare: 
Rezerva Guvernului, 2.332.117 mii 
lei 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 

45.  Anexa nr.3/22/29 - Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  
Cap. 5001 
Grupa/Titlul Cheltuieli curente 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale  1.000.000 mii lei, 
pentru  următorul obiectiv: 

Motivare:  
  
 
Sursa de finanţare: 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
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Propuneri 2011 
5667883 mii lei  

acoperirea sprijinului financiar 
aprobat de Comisia Europeană 
(PNDC, scheme de ajutor pentru 
bunăstarea animalelor, subvenţia la 
motorină) şi acoperirea cofinanţării 
pentru proiectele aprobate din PNDR 
şi pentru care s-au emis decizii de 
finanţare. 
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură  şi dezvoltare rurală a 
Senatului 
Deputat Horj Pavel  
Deputat Motreanu Dan  
Deputat Ţurcanu Florin  
Deputat Plăiaşu Gabriel  
Grupul parlamentar PNL 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- Totodată pentru acoperirea 
sprijinului financiar aprobat de 
Comisia Europeană (PNDC, 
scheme de ajutor pentru 
bunăstarea animalelor, subvenţia 
la motorină) şi acoperirea 
cofinanţării pentru proiectele 
aprobate din PNDR şi pentru 
care s-au emis decizii de 
finanţare sunt cuprinse sume în 
bugetul MADR, sume ce 
acoperă necesarul de finanţare 
pentru anul 2011. 

46.  Anexa nr.3/22/29 - Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  

Alocarea sumei de 2.500 mii lei 
Comunei Carta, judeţul Sibiu, pentru  

Motivare:  
Lucrarea este executată aproape în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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  finalizarea investiţiei în curs pe 
măsura 3.2.2 FADR „Reţeaua de 
canalizare şi apă potabilă +staţie de 
epurare şi tratare a apei” 
 
 
Autor: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură  şi dezvoltare rurală a 
Senatului 
Deputat Lup Mircea-Silvestru  
Grupul parlamentar PSD+PC  

totalitate, iar comuna Carta a 
finanţat peste cota sa de participare 
şi nu mai are resurse, iar 
executantul a sistat lucrările, care 
încep să se degradeze. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, prin 
redistribuirea sumelor prevăzute 
prin proiectul Legii bugetului de 
stat pe anul 2011.  

- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării . 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2011. 

47.  Anexa nr.3/22/29 - Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  
Capitolul 5001 Grupa 56, Titlul 
VIII – Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile 
(FEN) postaderare 
Art. 04 – Programe din Fondul 
European Agricol de Dezvoltare 
Rurală 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Modernizarea drumuri 
de exploatare în comuna Al.I. Cuza”, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură  
Deputat PNL Relu Fenechiu, 
Grupurile parlamentare reunite ale 

 Sumele sunt necesare pentru 
acoperirea cofinanţării acestui nou 
obiectiv de investiţii, realizat prin 
Fondul European Agricol de 
Dezvoltare Rurală (FEADR) 
măsura 125 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării . 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
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Partidului Naţional Liberal nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2011. 
 

48.  Anexa nr.3/22/29 - Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  
 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 
10.000.000 RON pentru derularea 
proiectului câştigat pe măsura 3.2.2. 
privind spaţii de forare, canalizare, 
asfaltare 8 km în interiorul comunei, 
after-school în satul Bordeasca 
Veche şi modernizare audio a 
Căminului Cultural din comuna 
Tătăranu 
 
 Autor: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură  
Deputat Tîlvăr Angel  
Grupul parlamentar PSD+PC 

Motivare:  
Este necesară continuarea lucrărilor 
în vederea derulării investiţiei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
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neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2011 

49.  Anexa nr.3/22/29 - Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  
 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 200.000 
RON pentru Proiect integrat prin 
P.N.D.R. măsura 322 – S.F., P.T., 
D.E., comuna Gugeşti 
 
Autor: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură  
Deputat Tîlvăr Angel  
Grupul parlamentar PSD+PC 

Motivare:  
Este necesară continuarea lucrărilor 
în vederea derulării investiţiei. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2011 

50.  Anexa nr.3/22/29 - Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  

Proiect integrat m[sura 3.2.2 declarat 
eligibil dar nefinanţat  în valoare  de 

Buget 2011 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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 2.500.000 euro lei din care necesar 
de finanţat din Bugetul anului 2011: 

- Canalizarea comunei Suseni 
– 18 km (Suseni şi Lueriu) - 
1.300 mii lei; 

- Modernizare DC 163 Lueriu 
pe o lungime de 4,20 km – 
6.500 mii lei; 

- Reabilitare cămin cultural 
Suseni – 550 mii lei. 

 
Autor:  

Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură  

Senator Corneliu Grosu 
UNPR – Grupul Parlamentar 
Independent

- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării. 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2011. 
 

51.  Anexa nr.3/22/29 - Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  
 

Prevederea în Buget a sumei de 
8.944 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei la obiectivul:  
 
"Reabilitare Modernizare străzi în 
comuna Ideciu de Jos "   
din comuna Ideciu de Mureş, jud. 
Mureş 
 

Autor:  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 

Buget 2011 şi M. 322 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării. 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
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servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură  

Senator Corneliu Grosu 
UNPR – Grupul Parlamentar 
Independent 

stabilirea sursei de finanţare 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2011. 

52.  Anexa nr.3/22/29 - Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  
 

Prevederea în Buget a sumei de 764 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei la obiectivul:  
"Reabilitare şi modernizare 
aşezământ cutural în localitatea 
Deleni, comuna Ideciu de Jos "   
din comuna Ideciu de Mureş, jud. 
Mureş 
 

Autor:  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură  

Senator Corneliu Grosu 
UNPR – Grupul Parlamentar 
Independent 

Buget 2011 şi M. 322 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării. 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2011. 
 

53.  Anexa nr.3/22/29 - Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  
 

Prevederea în Buget a sumei de 
1.124 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei la obiectivul:  
"Canalizare şi staţie epurare ape 

Buget 2011 cofinanţare şi diferenţa 
M 322 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
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menajere şi industriale în 
localităţile Ruşii-Munţi, Morăreni 
şi Maioreşti "   
din comuna Ruşii-Munţi, jud. Mureş 
 

Autor:  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură  

Senator Corneliu Grosu 
UNPR – Grupul Parlamentar 
Independent 

poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării. 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2011. 
 

54.  Anexa nr.3/22/29 - Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  
 
 
 
 
 
 
 

Prevederea în Buget a sumei de 
1.110 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei la obiectivul:  
"Modernizare străzi comunale în 
localitatea Ruşii-Munţi"   
din comuna Ruşii-Munţi, jud. Mureş 
 

Autor:  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură  

Senator Corneliu Grosu 
UNPR – Grupul Parlamentar 

Buget 2011 cofinanţare şi diferenţa 
M 322 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării . 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
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Independent beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2011. 
 

55.  Anexa nr.3/22/29 - Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Cooperare 
pentru dezvoltare economică şi 
socială şi sprijin pentru 
introducerea unor metode 
inovative în sectorul agricol în 
regiunea de graniţă”, comuna 
Vâlcelele, judeţul Călăraşi, cu suma 
de  40 mii lei. 

 
Autor:  

Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură  
Senator Grup Parlamentar Mixt 
NEDELCU Vasile 

Programul de colaborare 
Transfrontalieră România – 
Bulgaria 2007-2013. 
Proiect finanţat din fonduri 
europene.  
 
 
 
 
 

Sursă de finanţare 
Bugetul Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua . 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
- Totodată Programul de 
colaborare Transfrontalieră 
România – Bulgaria 2007-2013, 
se regăseşte în bugetul MDRT 
nu în bugetul MADR. 

56.  Anexa nr.3/22/29 - Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  
Capitolul 68.01 Asigurări şi 
asistenţă socială Titlul VIII 

Se propune suplimentarea sumei de 
la acest capitol cu 5.000 mii lei 

Autor:  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor 
Comisia pentru agricultură, 

Redistribuire în cadrul bugetului 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
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silvicultură  
Senator Grup Parlamentar Mixt 

NEDELCU Vasile 

României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 

57.  Anexa nr.3/22 - Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, anexa 3/22 cu 
suma de :  
 
 

Autor:  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură  
Senator PSD Alexandru Cordoş 
  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 
 - infiinţarea unui centru de gross 
achiziţii si depozitare produse agro 
alimentare) localitatea Turda jud.  
Cluj. 
 - valoare – 2.150.000 lei 
 
 
-colectarea şi epurarea apei uzate 
menajere, modernizare drum 
comunal, extinderea sistemului de 
alimentare cu apă şi dotare Cămin 
Cultural Săcuieu, com. Săcuieu, 
jud. Cluj 
 - valoare cofinanţare – 2.103.850 
lei 
 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- Totodată pentru finanţarea 
înfiinţării centru de gross 
achiziţii si depozitare produse 
agro alimentare ) şi colectarea şi 
epurarea apei uzate menajere, 
modernizare drum comunal, 
extinderea sistemului de 
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alimentare cu apă şi dotare 
Cămin Cultural nu există bază 
legală de finanţare din bugetul 
MADR 
 

58.  Anexa nr.3/22 - Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
Acţiuni generale economice, 
comerciale şi de muncă 

8001/01 

- 262.000 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură  

Amendament al domnului senator 
DAEA PETRE şi a doamnei senator 

SILISTRU DOINA 

Pentru sprijinirea producătorilor 
agricoli 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 

59.  Anexa nr.3/22 - Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  
Sprijinul pentru producătorii 
agricoli 

Anexa 33/22/02/5001/40/15 

+ 257.000 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură  

Amendament al domnului senator 
DAEA PETRE şi a doamnei senator 

SILISTRU DOINA 

Sumele sunt destinate pentru plăţile 
conform prevederilor Legii nr. 
150/2003 – creditul agricol pentru 
producţie aferente anului 2010 şi a 
subvenţiei la motorina utilizată în 
agricultură, respectiv în sectoarele 
vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri 
funciare restante din anul 2010 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua  
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 

60.  Anexa nr.3/22 - Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  
Finanţarea proiectelor de cercetare-
dezvoltare şi inovare 

+ 5.000 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
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Deputaţilor 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură  

Amendament al domnului senator 
DAEA PETRE şi a doamnei senator 

SILISTRU DOINA 

poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării . 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 

61.  Anexa nr.3/22/29 - Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  
 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii: 
- Fişă obiectiv de investiţii „ Piaţă 
agroalimentară” oraş Măcin,  
judeţul Tulcea, cu suma de 600 mii 
lei. 
 
Autor: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură  

Senator Belacurencu Trifon – 
PSD+PC 

 

În prezent, în oraşul Măcin există o 
piaţă agroalimentară pe  o suprafaţă 
de 1200 mp, ce cuprinde tarabe şi 
chioşcuri din tablă. 
       În zilele de sâmbătă şi 
duminică piaţa devine 
supraaglomerată, spaţial este ocupat 
de către vânzătorii ambulanţi, iar 
tarabele sunt ocupate de către cei 
care vând carne neprelucrată, ouă, 
lapte, brânzeturi şi mărfuri 
generale. 
     Deoarece nu există spaţiu 
suficient pentru expunerea 
produselor spre vânzare, 
comercianţii expun mărfurile 
generale şi în imediata apropiere a 
Drumului European, cu efecte 
negative asupra traficului rutier. 
     Spaţiul amenajat in aer liber este 
impropriu activitatii de desfacere a 
produselor şi contravine normelor 
sanitare pentru acest domeniu de 
activitate.  

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- Totodată pentru finanţarea 
înfiinţării unei pieţe 
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     De asemenea, grupurile sanitare 
existente nu corespund normelor în 
vigoare. 
     Prin urmare, Consiliul Local 
Măcin a aprobat în lista de investiţii 
din anul 2009 realizarea Proiectului 
pentru obiectivul de investitii 
amintit mai sus. 
 
Sursa de finanţare - fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

agroclimentare nu există bază 
legală de finanţare din bugetul 
MADR 
 

62.  Anexa nr.3/22/29 - Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, anexa 3/22 cu 
suma de :  
 
 
Autor: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură  
Senator PSD Alexandru Cordoş 
  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 
 - infiinţarea unui centru de gross 
achiziţii si depozitare produse agro 
alimentare ) localitatea Turda jud.  
Cluj. 
 - valoare – 2.150.000 lei 
 
 
-colectarea şi epurarea apei uzate 
menajere, modernizare drum 
comunal, extinderea sistemului de 
alimentare cu apă şi dotare Cămin 
Cultural Săcuieu, com. Săcuieu, 
jud. Cluj 
 - valoare cofinanţare – 2.103.850 
lei 
 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
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Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale  

completările ulterioare 
- Totodată pentru finanţarea 
înfiinţării unui centru de gross 
achiziţii si depozitare produse 
agro alimentare) nu există bază 
legală de finanţare din bugetul 
MADR 

63.  Anexa nr.3/22   Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Cod obiectiv 201 
Obiectivul:  „Reabilitarea amenajării 
CARASU-NICOLAE BĂLCESCU, 
desecare Mircea Vodă, judeţul 
Constanţa ” 
 
2011 – 4.000 mii lei  
2012 – 2.572 mii lei 
 
Se propune suplimentarea sumei: 
2011-  6.000 mii lei  
2012 –   572 mii lei  
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului 
Deputat Fuia Stelian  
Deputat Chirilă Constantin  
Deputat Niţu Adrian  
Deputat Avram Marian  
Deputat  Preda Cezar Florin  
Deputat  Alecu Valeriu  

Se solicită pentru a finaliza 
obiectivul în 2011. 
 
Sursa de finanţare: 
Redistribuire în cadrul obiectivelor 
de investiţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât:    
- Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltarii 
Rurale au fost dimensionate în  
raport  cu sarcinile ce  îi revin  
acestei  instituţii în  anul  2011. 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
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Deputat  Gheorghe Tinel 
Deputat Bode Lucian  
Deputat Banu Mihai 
Deputat  Oltean Ioan  
Grupul parlamentar PD-L

64.  Anexa nr.3/22   Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Cod obiectiv 202  
Obiectivul: „Reabilitarea şi 
modernizarea incintei desecare 
Ostrov-Peceneaga, incinta Ostrov, 
judeţul Tulcea” 
2011 – 1.605 mii lei 
Se propune suplimentarea sumei în 
2011 la 2.000 mii lei  
 

Autori: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului 
Deputat Fuia Stelian  
Deputat Chirilă Constantin  
Deputat Niţu Adrian  
Deputat Avram Marian  
Deputat  Preda Cezar Florin  
Deputat  Alecu Valeriu  
Deputat  Gheorghe Tinel 
Deputat Bode Lucian  
Deputat Banu Mihai 
Deputat  Oltean Ioan  
Grupul parlamentar PD-L 

Pentru a putea finaliza investiţia. 
 

Sursa de finanţare: 
Redistribuire în cadrul obiectivelor 
de investiţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât:    
- Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltarii 
Rurale au fost dimensionate în  
raport  cu sarcinile ce  îi revin  
acestei  instituţii în  anul  2011. 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
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65.  Anexa nr.3/22   Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv: „Închiderea breşei la digul 
de apărare Ciobanu – Gârliciu”  
2011 - 5.000 mii lei  
 

Autori: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului 
Deputat Fuia Stelian  
Deputat Chirilă Constantin  
Deputat Niţu Adrian  
Deputat Avram Marian  
Deputat  Preda Cezar Florin  
Deputat  Alecu Valeriu  
Deputat  Gheorghe Tinel 
Deputat Bode Lucian  
Deputat Banu Mihai 
Deputat  Oltean Ioan  
Grupul parlamentar PD-L 

Pentru a închide breşa la digul de 
apărare. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Redistribuire în cadrul obiectivelor 
de investiţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât:    
- Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltarii 
Rurale au fost dimensionate în  
raport  cu sarcinile ce  îi revin  
acestei  instituţii în  anul  2011. 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

66.  Anexa nr.3/22   Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune introducerea unei poziţii  
noi prin realocarea în cadrul 
bugetului Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale Anexa nr. 3/22/29 
a sumei de: 
2011 –2.000 mii lei  
2012 – 5.000 mii lei  

Se solicită admiterea 
amendamentului fiind necesară 
pentru investiţia canalului de 
legătură cu Ungaria şi irigarea unor 
zone de 10.000 ha (5370 fermieri).  
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât:    
- Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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2013 - 10.000 mii lei  
pentru desecare Ier-Arad frontieră – 
modernizare canal Mureşel, judeţul 
Arad  
 

Autori: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului 
Deputat Fuia Stelian  
Deputat Chirilă Constantin  
Deputat Niţu Adrian  
Deputat Avram Marian  
Deputat  Preda Cezar Florin  
Deputat  Alecu Valeriu  
Deputat  Gheorghe Tinel 
Deputat Bode Lucian  
Deputat Banu Mihai 
Deputat  Oltean Ioan  
Grupul parlamentar PD-L 

Realocarea din proiecte de 
investiţii ale Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
din Anexa nr. 3/22/29 

 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltarii 
Rurale au fost dimensionate în  
raport  cu sarcinile ce  îi revin  
acestei  instituţii în  anul  2011. 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

67.  Anexa nr.3/22   Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune introducerea unei poziţii  
noi prin realocarea în cadrul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale Anexa nr.3/22/29 
a sumei de: 
2011 – 3.000 mii lei  
2012 – 7.738 mii lei  
utilizaţi  pentru reabilitarea şi  
modernizarea sistemului de irigaţii 

Se solicită admiterea 
amendamentului fiind necesară 
pentru investiţia sub sistemul SP2 
Sarichioi pentru o suprafaţă de 
3595 ha, zona legumocilă 
importantă a judeţului Tulcea.  
 
Sursa de finanţare: 

Realocarea din proiecte de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât:    
- Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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Sarichioi, etapa I, judeţul Tulcea  
 

Autori: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului 
Deputat Fuia Stelian  
Deputat Chirilă Constantin  
Deputat Niţu Adrian  
Deputat Avram Marian  
Deputat  Preda Cezar Florin  
Deputat  Alecu Valeriu  
Deputat  Gheorghe Tinel 
Deputat Bode Lucian  
Deputat Banu Mihai 
Deputat  Oltean Ioan  
Grupul parlamentar PD-L 

investiţii ale Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
din Anexa nr. 3/22/29. 
Menţiune: OUAI Sabangia 2350 
ha şi OUAI Sarichioi 1245 ha au 
contracte cu ANIF Dobrogea 
 

 

de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltarii 
Rurale au fost dimensionate în  
raport  cu sarcinile ce  îi revin  
acestei  instituţii în  anul  2011. 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

68.  Anexa nr.3/22   Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune introducerea unei poziţii  
noi „Consolidare supratraversare râu 
Buzău, cu conductă Dn 2400, 
amenajarea AHC Câmpia Buzăului, 
judeţul Buzău”:   
   - Suma necesară de 4.031 mii lei 
pentru anul 2011 şi 3.800 mii lei 
pentru anul 2012  
 

Autori: 
Comisia pentru agricultură, 

Se solicită admiterea 
amendamentului fiind necesară 
conform cu motivaţia care a stat la 
baza Avizului CTE. 
Menţionez că există licitaţie şi 
contract încheiat (refacerea pilelor 
P6 şi P7 care au fost distruse în 
urma precipitaţiilor cauzate în anul 
2004 şi înlocuirea conductei Dn 
2400 cu două fire conducte Dn 
1200). 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât:    
- Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului 
Deputat Fuia Stelian  
Deputat Chirilă Constantin  
Deputat Niţu Adrian  
Deputat Avram Marian  
Deputat  Preda Cezar Florin  
Deputat  Alecu Valeriu  
Deputat  Gheorghe Tinel 
Deputat Bode Lucian  
Deputat Banu Mihai 
Deputat  Oltean Ioan  
Grupul parlamentar PD-L 

Sursa de finanţare:  
Redistribuire în cadrul obiectivelor 
de investiţii. 
 
 

finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltarii 
Rurale au fost dimensionate în  
raport  cu sarcinile ce  îi revin  
acestei  instituţii în  anul  2011. 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

69.  Anexa nr.3/22   Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune introducerea unei poziţii  
noi Anexa nr.3/22/29 cu obiectivul 
„AHC Ialomiţa-Călmăţui, judeţul 
Ialomiţa” cu suma de: 
2011 – 3.000 mii lei  
 

Autori: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului 
Deputat Fuia Stelian  
Deputat Chirilă Constantin  
Deputat Niţu Adrian  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitare, 
pentru irigaţii aprox.80.000 ha 
terenuri agricole. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuire în cadrul obiectivelor 
de investiţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât:    
- Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
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Deputat Avram Marian  
Deputat  Preda Cezar Florin  
Deputat  Alecu Valeriu  
Deputat  Gheorghe Tinel 
Deputat Bode Lucian  
Deputat Banu Mihai 
Deputat  Oltean Ioan  
Grupul parlamentar PD-L 

Agriculturii şi Dezvoltarii 
Rurale au fost dimensionate în  
raport  cu sarcinile ce  îi revin  
acestei  instituţii în  anul  2011. 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

70.  Anexa nr.3/22   Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune introducerea unei poziţii 
noi „Combaterea eroziunii solului în 
BH Barcău Superior, mal drept, SBH 
Valea Fizeşului, judeţul Sălaj”, prin 
realocarea în cadrul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
Anexa 3/22/29  a sumei de: 
2011 – 40 mii lei   
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului 
Deputat Fuia Stelian  
Deputat Chirilă Constantin  
Deputat Niţu Adrian  
Deputat Avram Marian  
Deputat  Preda Cezar Florin  
Deputat  Alecu Valeriu  
Deputat  Gheorghe Tinel 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru combaterea 
eroziunii solului şi eliminarea 
excesului de umiditate. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuire în cadrul obiectivelor 
de investiţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât:    
- Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltarii 
Rurale au fost dimensionate în  
raport  cu sarcinile ce  îi revin  
acestei  instituţii în  anul  2011. 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
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Deputat Bode Lucian  
Deputat Banu Mihai 
Deputat  Oltean Ioan  
Grupul parlamentar PD-L 

diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

71.  Anexa nr.3/22   Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune introducerea unei poziţii 
noi „Reabilitarea lucrărilor de 
combaterea eroziunii solului în BH 
Dobrotfor, judeţul Bacău” prin 
realocarea în cadrul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
Anexa nr.3/22/29 a sumei de: 
2011 – 1000 mii lei  
 

Autori: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului 
Deputat Fuia Stelian  
Deputat Chirilă Constantin  
Deputat Niţu Adrian  
Deputat Avram Marian  
Deputat  Preda Cezar Florin  
Deputat  Alecu Valeriu  
Deputat  Gheorghe Tinel 
Deputat Bode Lucian  
Deputat Banu Mihai 
Deputat  Oltean Ioan  
Grupul parlamentar PD-L 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru combaterea 
eroziunii solului şi eliminarea 
excesului de umiditate. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuire în cadrul obiectivelor 
de investiţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât:    
- Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltarii 
Rurale au fost dimensionate în  
raport  cu sarcinile ce  îi revin  
acestei  instituţii în  anul  2011. 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
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72.  Anexa nr.3/22   Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune introducerea unei poziţii 
noi „Combaterea eroziunii solului şi 
eliminarea excesului de umiditate 
Dudeştiul Superior” prin realocarea 
în cadrul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale Anexa nr.3/22/29 
a sumei de: 
2011 – 50 mii lei  
 

Autori: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului 
Deputat Fuia Stelian  
Deputat Chirilă Constantin  
Deputat Niţu Adrian  
Deputat Avram Marian  
Deputat  Preda Cezar Florin  
Deputat  Alecu Valeriu  
Deputat  Gheorghe Tinel 
Deputat Bode Lucian  
Deputat Banu Mihai 
Deputat  Oltean Ioan  
Grupul parlamentar PD-L 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru combaterea 
eroziunii solului şi eliminarea 
excesului de umiditate. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuire în cadrul obiectivelor 
de investiţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât:    
- Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltarii 
Rurale au fost dimensionate în  
raport  cu sarcinile ce  îi revin  
acestei  instituţii în  anul  2011. 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

73.  Anexa nr.3/22   Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune introducerea unei poziţii 
noi „Desecare-drenaj Şieu-
Magheruş, judeţul Bistriţa-Năsăud” 
prin realocarea în cadrul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru desecare şi 
drenaj. 
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât:    
- Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
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Anexa nr.3/22/29 a sumei de: 
2011 – 50 mii lei 
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului 
Deputat Fuia Stelian  
Deputat Chirilă Constantin  
Deputat Niţu Adrian  
Deputat Avram Marian  
Deputat  Preda Cezar Florin  
Deputat  Alecu Valeriu  
Deputat  Gheorghe Tinel 
Deputat Bode Lucian  
Deputat Banu Mihai 
Deputat  Oltean Ioan  
Grupul parlamentar PD-L 

Redistribuire în cadrul obiectivelor 
de investiţii. 
 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltarii 
Rurale au fost dimensionate în  
raport  cu sarcinile ce  îi revin  
acestei  instituţii în  anul  2011. 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

74.  Anexa nr.3/22   Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune realocarea în cadrul 
bugetului  Ministerului Agriculturii 
si Dezvoltării Rurale Anexa 
nr.3/22/29 a sumei de 5 000 mii lei 
pentru anul 2011 si 1 000 mii lei 
pentru anul 2012 si 10 000 mii lei 
în 2013 utilizaţi pentru  
Desecare Ier-Arad frontieră - 
modernizare canal Mureşel jud. 
Arad.   
 
Autor amendament 

Se solicită admiterea 
amendamentului fiind necesară 
pentru investiţia canalului de 
legatura cu Ungaria şi irigarea unor 
zone de 10 000 ha(5370 fermieri). 
Sursa de finanţare: 
Realocarea din proiecte de investiţii 
ale MADR din Anexa nr.3/22/29 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât:    
- Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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Deputat al Partidului Democrat 
Liberal 
Niţu Adrian 
 
 

finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltarii 
Rurale au fost dimensionate în  
raport  cu sarcinile ce  îi revin  
acestei  instituţii în  anul  2011. 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

75.  Anexa nr.3/22   Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului, 
MINISTERULUI AGRICULTURII 

SI DEZVOLTARII RURALE 
 

anexa3./22/.29cu obiectivul AHC 
Ialomita – Calmatui (Jud. Ialomita) 

 
Valoare totala = 24095,803 lei 
Valoare decontata = 493,897 

Valoare de finantat = 23601,906 
Program 2011= 10.000 lei 

Aprobare Decret 480 din 1 
ianuarie 1977  

Capacitati:  
-78316 ha irigatii  
- 3625 ha desecari 

- 1535 ha modernizari irigatii 
 

Iniţiator: Deputat PD-L 
Gheorghe Tinel  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitare, 
pentru irigatii          aprox. 80.000 

ha terenuri agricole 
 

Sursa de finanţare: 
Prin diminuarea sumei acordate 
– cod obiectiv 841/anexa 3/22/29 

Reabilitarea statiei de pompare 
SPA 1 Nedeia si SPA 2 Nedeia – 

Macesu, Jud. Dolj 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât:    
- Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltarii 
Rurale au fost dimensionate în  
raport  cu sarcinile ce  îi revin  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 53 -

 
 

acestei  instituţii în  anul  2011. 

76.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/22/02 – Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
Grupa/Titlul 56, Art. 04, – 
Programe FEADR 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 150 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare drum 
agricol Balcaciu, in comuna Jidvei, 
judeţul Alba. 
 
Autori:  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului 
deputat PNL Teodor Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor, 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Cofinanţare fonduri europene. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2011. 
 

77.  Anexa 3/22/02 – Ministerul 
Agriculturii şi Pădurilor – 
Gripa/Titlul 56, art.04, program 
FEADR 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
6364 mii lei pentru construirea şi/sau 
modernizarea infrastructurii agricole: 
drumurile de acces şi drumurile 
agricole de exploataţie, lucrările de 
corectare a torenţilor, situate în 
fondul funciar agricol(Măsura 125). 

Adaptarea infrastructurii agricole 
şi forestiere la noile structuri 
de proprietate apărute ca urmare 
a procesului de restituire a 
proprietăţilor în vederea creşterii 
competitivităţii sectorului agricol şi 
forestier. Această investiţie va 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
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Autori: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului 
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

contribui totodată şi la dezvoltarea 
turismului în zonă. 

investiţii 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2011. 
 

78.  Anexa 3/22/02 – Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
Grupa/Titlul 56, art. 04 – Programe 
din Fondul European Agricol de 
Dezvoltare Rurală 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
59 mii lei pentru studiu de 
fezabilitate pe măsura 125, com. 
Silivaşu de Câmpie, jud. Bistriţa-
Năsăud 
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 

Achitarea totală a studiului Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
- Sumele pentru contractele 
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Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2011. 

79.  Anexa 3/22/02 – Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
Grupa/Titlul 56, art. 04 – Programe 
din Fondul European Agricol de 
Dezvoltare Rurală 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
60 mii lei pentru studiu de 
fezabilitate pe măsura 125, com. 
Urmeniş, jud. Bistriţa-Năsăud 
 
Autori: 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Cofinanţare fonduri europene Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2011. 

80.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/22/02 – Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
Grupa/Titlul 56, Art. 04, – 
Programe FEADR 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
250 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului Proiect integrat privind : 
,, Sistem de canalizare şi staţie de 
epurare, comuna  Salcia judeţul 
Mehedinţi. Alimentare cu apă în 

Proiectul se află în derulare având 
termen de finalizare 
08.09.2011.Suma solicitată ne este 
de strictă necesitate întrucât 
cheltuielile pentru asigurarea 
utilităţilor necesare obiectivului, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
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localitatea Salcia judeţul Mehedinţi”- 
Fonduri europene  Măsura 322 - 
comuna Salcia, jud Mehedinţi 
 
Autori:  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului 
Viorel Palaşcă 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

racorduri electrice, utilaje şi 
echipamente fără montaj sunt 
neeligibile. Primăria comunei 
Salcia nu dispune de aceste fonduri, 
lucru care ar duce la nefinalizarea 
la termen a proiectului. 

finanţării acestui obiectiv de 
investiţii 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2011. 
 

81.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/22/02 – Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
Grupa/Titlul 56, Art. 04, – 
Programe FEADR 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1.900 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Măsura 322-
modernizare drumuri de interes  
local, achiziţie utilaje, întreţinere 
drumuri, centru de asistenţă socială 
de tip After School” – comuna 
Broşteni, jud Mehedinţi 
 
Autori:  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 

Cofinanţare fonduri europene Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
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servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului 
Viorel Palaşcă 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2011. 
 

82.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/22/02 – Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
Grupa/Titlul 56, Art. 04, – 
Programe FEADR 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
980 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Măsura 125.B. 
modernizare drumuri exploataţie”- 
comuna Broşteni jud Mehedinţi 
 
Autori:  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului 
Viorel Palaşcă 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 

Cofinanţare fonduri europene Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
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Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2011. 
 

83.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/22/02 – Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
Grupa/Titlul 56, Art. 04, – 
Programe FEADR 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
11.300 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Modernizarea comunei 
Bala proiect aprobat la finanţare dar 
reportat pe măsura 322 FEADR”- 
comuna Bala jud Mehedinţi 
 
Autori:  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului 
Viorel Palaşcă 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social major necesar pentru 
dezvoltarea zonei ca staţiune 
balneară de interes local+refacerea 
infrastructurii în comuna Bala 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2011. 
 

84.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/22/02 – Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
Grupa/Titlul 56, Art. 04, – 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
51.918 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Modernizarea 
infrastructurii din comuna Balta 
Proiect integrat cu finanţare FADR 

Cofinanţare fonduri europene 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
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Programe FEADR ”-comuna BALTA , jud Mehedinţi 
 
Autori:  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului 
Viorel Palaşcă 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

diminua în vederea asigurării 
finanţării. 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2011. 
 

85.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/22/02 – Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
Grupa/Titlul 56, Art. 04, – 
Programe FEADR 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4.200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Dezvoltarea 
infrastructurii agricole in comuna 
Daia Romana, judeţul Alba. 
 
Autori:  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului 
deputat PNL Teodor Atanasiu, 

Obiectiv nou de investiţie cu 
impact social. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării. 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
- Sumele pentru contractele 
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deputat PNL Călin Potor,  
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2011. 
 

86.  Anexa 3/22/15 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
 
Grupa/Titlul 56 
Titlul VIII -Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe nerambursabile 
(FEN) postaderare 
  
alin 04-Programe din Fondul 
European Agricol de Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 
 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de  400 mii lei pentru 
modernizare drumuri de exploatare  
in Comuna A.I. Cuza, jud. Iaşi. 
 
Autor:  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului 
Deputat PNL Cristian Adomnitei,   
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Bani necesari pentru cofinanţare 
FEADR, Măsura 125 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, Programe din 
Fondul European Agricol de 
Dezvoltare Rurală (FEADR) 
RESPINS DE COMISIE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2011. 
 

87.  Anexa 3/22/15 Din suma prevăzută se propune Obiectiv nou de investitie aflat in Se propune respingerea 
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Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
 
Grupa/Titlul 56 
Titlul VIII -Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe nerambursabile 
(FEN) postaderare 
  
alin 04-Programe din Fondul 
European Agricol de Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 
 

alocarea sumei de  974 mii lei pentru 
modernizare drum de pamânt prin 
asfaltare, Comuna Erbiceni, jud. Iaşi. 
 
Autor:  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului 
deputat PNL Cristian Adomnitei,   
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

faza intocmirii studiului de 
fezabilitate. Proiect depus in 
vederea finantarii prin programul 
FEADR, Măsura 125. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, Programe din 
Fondul European Agricol de 
Dezvoltare Rurală (FEADR) 
 

amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2011. 
 

88.  Anexa 3/22/15 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
 
Grupa/Titlul 56 
Titlul VIII -Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe nerambursabile 
(FEN) postaderare 
  
alin 04-Programe din Fondul 
European Agricol de Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 741 mii lei pentru 
modernizare drumuri exploataţie 
agricolă, Comuna Mădârjac, jud. 
Iaşi. 
 
 Autor:  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare 

Cofinantare fonduri europene, pe 
măsura 125. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, Programe din 
Fondul European Agricol de 
Dezvoltare Rurală (FEADR) 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
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 rurală a Senatului 
deputat PNL Cristian Adomnitei,   
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2011. 
 

89.  Anexa 3/22/15 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
 
Grupa/Titlul 56 
Titlul VIII -Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe nerambursabile 
(FEN) postaderare 
  
alin 04-Programe din Fondul 
European Agricol de Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4605 mii lei pentru dezvoltarea 
infrastructurii şi a serviciilor de bază 
precum şi valorificarea patrimoniului 
cultural în zona Calatele-Mărgău, 
modernizare DC128 Bociu-Ciuleni-
Calatele, construire Centru de zi 
pentru varstnici Bociu şi reabilitare si 
extindere sediu Primaria Mărgău, 
comuna Margau, jud. Cluj. 
 
Autori:  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului 
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 

Suma solicitată este necesară pentru 
cofinanţare a proiectului pe măsura 
322 din FEADR. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2011. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 

- 63 -

Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

90.  Anexa 3/22/15 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
 
Grupa/Titlul 56 
Titlul VIII -Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe nerambursabile 
(FEN) postaderare 
  
alin 04-Programe din Fondul 
European Agricol de Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
31192 mii lei pentru Proiect integrat 
de dezvoltare rurală în cadrul 
Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Măgura prin 
modernizare DC 121 din comunele 
Beliş sşi Mărgău prin realizarea 
reţelei de alimentare cu apă si 
canalizare in satul Răchiţele, prin 
realizarea Centrului Scial de zi in 
satul Răchitele, prin promovarea şi 
păstrarea tradiţiilor şi valorilor 
culturale specifice din zonă, comuna 
Mărgău, jud. Cluj. 
 
 
Autori:  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului 
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 

Suma solicitată este necesară pentru 
cofinanţare a proiectului pe măsura 
322 din FEADR. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2011. 
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deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

91.  Anexa 3/22/15 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
 
Grupa/Titlul 56 
Titlul VIII -Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe nerambursabile 
(FEN) postaderare 
  
alin 04-Programe din Fondul 
European Agricol de Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1500 mii lei pentru extindere reţea de 
canalizare localitatea Bonţida, jud. 
Cluj. 
 
Autori:  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului 
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 

Continuare obiectiv de investitii 
proiect cu impact social finanţat pe 
Măsura 322. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2011. 
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Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

92.  Anexa 3/22/15 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
 
Grupa/Titlul 56 
Titlul VIII -Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe nerambursabile 
(FEN) postaderare 
  
alin 04-Programe din Fondul 
European Agricol de Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
80 mii lei pentru canalizare şi 2 
poduri în localitatea Calatele, 
comuna Calatele, jud. Cluj. 
 
Autori:  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului 
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investitii 
proiect cu impact social finanţat pe 
Măsura 322. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2011. 
 

93.  Anexa 3/22/15 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
 
Grupa/Titlul 56 
Titlul VIII -Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe nerambursabile 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
100 mii lei pentru reţea apă Calata-
reţea canalizare Calata-Valeni şi un 
drum in Dealul Negru, comuna 
Calatele, jud. Cluj. 
 
Autori:  

Continuare obiectiv de investitii 
proiect cu impact social finanţat pe 
Măsura 322. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
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(FEN) postaderare 
  
alin 04-Programe din Fondul 
European Agricol de Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 
 

Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului 
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

investiţii 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2011. 
 

94.  Anexa 3/22/15 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
 
Grupa/Titlul 56 
Titlul VIII -Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe nerambursabile 
(FEN) postaderare 
  
alin 04-Programe din Fondul 
European Agricol de Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
200 mii lei pentru reţea apa Finciu-
retea canalizare Finciuşi reabilitare 
sistem apa Calatele, comuna 
Calatele, jud. Cluj. 
 
Autori:  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului 
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 

Continuare obiectiv de investitii 
proiect cu impact social finanţat pe 
Măsura 322. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
- Sumele pentru contractele 
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deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2011. 
 

95.  Anexa 3/22/15 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
 
Grupa/Titlul 56 
Titlul VIII -Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe nerambursabile 
(FEN) postaderare 
  
alin 04-Programe din Fondul 
European Agricol de Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
100 mii lei pentru cofinantare proiect 
fonduri europene măsura 125A, 
comuna Borsa, jud. Cluj. 
 
Autori:  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului 
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 

Continuare obiectiv de investitii 
proiect cu impact social . 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2011. 
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PNL 
96.  Anexa 3/22/15 

Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
 
Grupa/Titlul 56 
Titlul VIII -Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe nerambursabile 
(FEN) postaderare 
  
alin 04-Programe din Fondul 
European Agricol de Dezvoltare 
Rurală (FEADR) 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4500 mii lei pentru asfaltare uliţă si 
străzi comunale Răscruci, comuna 
Bonţida, jud. Cluj. 
 
Autori:  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură şi dezvoltare 
rurală a Senatului 
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investitii 
proiect cu impact social finanţat pe  
Măsura 322  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2011. 
 

97.  Anexa nr.3/22  Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale pentru 
Continuarea lucrărilor de 
investiţii, alimentare cu apă în 
sistemul centralizat a comunei 
Şoimuş, judeţul Hunedoara, în 
satele Şoimuş, Balata, Bejan, 

În zonă apa din fântâni nu este 
potabilă, investiţia fiind începută în 
baza OG nr.7/2006 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
-Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere; 
- Totodată în bugetul MADR nu 
sunt cuprinse sume pentru 
finanţarea OG 7/2006, acestea 
finanţându-se din bugetul local. 
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Boholdm, Chişcădava, Păuliş cu 
suma de 4.600 mii lei  
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

98.  Anexa 3/22 Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale  

Sumele prevăzute pentru anul 2011 
din Anexa 3/22/02a „Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale 

pentru finanţarea camerelor 
agricole”, se înlocuiesc după cum 

urmează: 
 

N
r. 
C
rt 

Jud
et 2011 

Propuneri

1 AB  
657 

2 AG  
873 

3 AR  
1.297 

4 B  
11 

5 BC  
�        878 

6 BH  
1.330 

7 BN  
638 

8 BR  

Alocarea iniţială propusă de 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale nu este 

fundamentată pe nici un criteriu. 
Prin amendament se propune 

defalcarea sumelor pe criteriul de 
alocare 30% fermieri + 70% 

suprafaţă agricolă,  încercând prin 
acesta direcţionarea sumelor 
corespunzător cu activitatea 

Camerelor Agricole judeţene şi cu 
potenţialul de producţie agricolă 

din judeţul respectiv. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
-Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere; 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor şi repartizarea 
fondurilor pentru transferurile de 
la bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
camerelor agricole revine 
ordonatorului principal de 
credite 
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1.207 
9 BT  

1.393 
10 BV  

498 
11 BZ  

1.086 
12 CJ  

904 
13 CL  

1.320 
14 CS  

593 
15 CT  

1.542 
16 CV  

400 
17 DB  

865 
18 DJ  

2.102 
19 GJ  

567 
20 GL  

1.124 
21 GR  

964 
22 HD  

470 
23 HR  

570 
24 IF  
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342 
25 IL  

1.151 
26 IS  

1.152 
27 MH  

903 
28 MM  

613 
29 MS  

1.005 
30 NT  

866 
31 OT  

1.690 
32 PH  

631 
33 SB  

511 
34 SJ  

621 
35 SM  

917 
36 SV  

1.139 
37 TL  

956 
38 TM  

1.811 
39 TR  

1.674 
40 VL  
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576 
41 VN  

741 
42 VS  

1.304 
Total 

  
39895

 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
Hrebenciuc Viorel, Aura 
Vasile,Chirita Dumitru, Mircea 
Dusa. 

99.  

Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Anexa 3/22 

Implementarea unui sistem de 
alimentare cu apă pentru localităţile 
Vaideeni – Horezu – Măldăreşti.  
Suma necesară:  3.000.000 lei 
 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
 

În prezent, aceste localităţi nu 
beneficiază de servicii de 
alimentare cu apă, în sistem 
integrat. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere, 
- Totodată  finanţarea acestor 
tipuri de cheltuieli se poate face 
din bugetul MDRT, MMP şi 
bugetul local, MADR putând 
finanţa doar din fonduri 
europene aceste tipuri de 
cheltuieli, pe bază de proiecte 
aprobate şi contracte de finanţare 
semnate. 

100.   Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Anexa 3/22 

Extindere alimentare cu apă, 
extindere canalizare, modernizare 
drumuri locale, construire centru 
pentru îngrijire bătrâni, organizare de 
festivaluri, pentru comuna Buneşti. 
Suma necesară: 3.000.000 lei 
 

În prezent, mai multe sate din 
comuna Buneşti nu beneficiază de 
servicii de alimentare cu apă şi 
canalizare, iar drumurile sunt 
impracticabile. De asemenea, foarte 
mulţi cetăţeni sunt vârstnici şi nu au 
rude care să le ajute, astfel că 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere, 
- Totodată  finanţarea acestor 
tipuri de cheltuieli se poate face 
din bugetul MDRT, MMP şi 
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Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC - Camera Deputatilor 
 

trebuie ajutaţi. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

bugetul local, MADR putând 
finanţa doar din fonduri 
europene aceste tipuri de 
cheltuieli, pe bază de proiecte 
aprobate şi contracte de finanţare 
semnate. 

101.  Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Anexa 3/22 

Proiect integrat privind înfiinţare 
reţea de alimentare cu apă, 
îmbunătăţirea drumurilor de interes 
local, amenajarea spaţiilor publice de 
recreere  pentru populaţia rurală, 
teren de sport, centru de îngrijire 
bătrâni, dotarea căminului cultural 
prin achiziţionare de costume 
populare. Implementarea unui sistem 
integrat cu apă potabilă şi canalizare 
pentru comuna Măldăreşti.   
Suma necesară: 3.000.000 lei  
 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC  - Camera Deputatilor

În prezent, comuna Măldăreşti nu 
beneficiază de servicii de 
alimentare cu apă şi canalizare, iar 
drumurile de interes local sunt 
impracticabile. De asemenea, foarte 
mulţi cetăţeni sunt vârstnici şi nu au 
rude care să le ajute. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă Bugetară la dispoziţia  
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere, 
- Totodată  finanţarea acestor 
tipuri de cheltuieli se poate face 
din bugetul MDRT, MMP şi 
bugetul local, MADR putând 
finanţa doar din fonduri 
europene aceste tipuri de 
cheltuieli, pe bază de proiecte 
aprobate şi contracte de finanţare 
semnate. 

 
 

102.  Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Anexa 3/22 

Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de 
interes local asfaltare, extindere reţea 
apă, canalizare şi epurare ape 
menajere, organizare de festivaluri 
cu specific local, centru pentru 
bătrâni pentru comuna Stroeşti. 
Suma necesară: 3.000.000 lei  
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC - Camera Deputatilor 
 

În prezent, mai multe sate din 
localitate nu beneficiază de servicii 
de alimentare cu apă şi canalizare, 
iar drumurile de interes local sunt 
impracticabile. De asemenea, foarte 
mulţi cetăţeni sunt vârstnici şi nu au 
rude care să le ajute. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere, 
- Totodată  finanţarea acestor 
tipuri de cheltuieli se poate face 
din bugetul MDRT, MMP şi 
bugetul local, MADR putând 
finanţa doar din fonduri 
europene aceste tipuri de 
cheltuieli, pe bază de proiecte 
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aprobate şi contracte de finanţare 
semnate. 

103.  Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Anexa 3/22 

Înfiinţare canalizare menajeră şi 
staţie de epurare în satul Izvorul 
Rece, modernizare drum comunal 
DC 154, renovare şi modernizare 
sediu primărie, înfiinţare centru local 
de asistenţă socială, centru de 
promovare a patrimoniului cultural, 
material şi imaterial din zona 
„Oltenia de sub Munte”, în  comuna 
Vaideeni.  
Suma necesară: 3.000.000 lei  
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC - Camera Deputatilor

Localitatea nu are reţea de 
canalizare, drumurile sunt 
impracticabile, iar primăria 
funcţionează într-o clădire 
insalubră. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere, 
- Totodată  finanţarea acestor 
tipuri de cheltuieli se poate face 
din bugetul MDRT, MMP şi 
bugetul local, MADR putând 
finanţa doar din fonduri 
europene aceste tipuri de 
cheltuieli, pe bază de proiecte 
aprobate şi contracte de finanţare 
semnate. 
 

104.  Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa 3/22 

Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 

Se propune acordarea sumei de 2.838 
mii  lei pentru înfiinţarea unui târg 
săptămânal în comuna Şerbăneşti, 

judeţul Olt. 
 
 
 
 

Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 

 

 Pentru stimularea şi sprijinul 
activităţii de desfacere a producţiei 
micilor producători agricoli din 
zonă. Este necesară alocarea 
urgentă a sumelor necesare 
realizării obiectivului. 

 
Sursa de finanţare: Administraţia 
Prezidenţială 

 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere; 
- Totodată pentru finanţarea 
înfiinţării unui târg nu există 
bază legală de finanţare din 
bugetul MADR 
 

105.  Legea bugetului de stat pe 2010/  
Anexa 3/22 
Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale 

Se propune alocarea sumei de   500 
mii lei pentru amenajare piață 
agroalimentară, comuna Rotunda, 
Judeţul Olt. 
 
Autor: Grupul Parlamentar 

Pentru stimularea şi sprijinul 
activităţii de desfacere a producţiei 
micilor producători agricoli din 
zonă. Este necesară alocarea 
urgentă a sumelor necesare 
realizării obiectivului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
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PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului 
 

în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- Totodată pentru finanţarea 
amenajării pieţelor 
agroclimentare nu există bază 
legală de finanţare din bugetul 
MADR 

106.  Anexa nr.3/22/02   Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale la capitolul 5001, 
grupa 01 “Cheltuieli curente” cu 
suma de 6.563.374 mii lei  de la 
5.436.426 mii lei la 9.000.000 mii lei 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Pentru creşterea producţiei agricole 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
 
 
 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere. 
- Totodată bugetul MADR a fost 
dimensionat în funcţie de 
ajutoarele de stat ce se pot 
acorda începând cu anul 2010, 
acesta acoperind integral 
necesităţile de finanţare. 
 

107.  Anexa nr.3/22/02   Ministerul Se propune suplimentarea bugetului  Pentru susţinerea din fondurile Se propune respingerea 
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Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale la capitolul 5001, 
titlul IV “Subventii”, articolul 15 
“Sprijinirea producatorilor agricoli” 
cu suma de 500.000 mii lei  
 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

naţionale în 2011 a ajutoarelor de 
stat posibile a fi acordate 
producătorilor agricoli, susţinerea 
de la buget a plăţilor naţionale 
directe complementare ce se vor 
acorda deţinătorilor de animale, 
bovine, ovine şi caprine, aferente 
anului 2011; stimularea absorbţiei 
FEADR aferente măsurii 3.22 prin 
preluarea riscului de către fondurile 
de garantare pentru beneficiarii 
publici 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere, 
- Totodată bugetul MADR 
acoperă necesarul de finanţare a 
ajutoarelor de stat posibile a fi 
acordate producătorilor agricoli, 
susţinerea de la buget a plăţilor 
naţionale directe complementare 
ce se vor acorda deţinătorilor de 
animale, bovine, ovine şi 
caprine, aferente anului 2011; 
stimularea absorbţiei FEADR 
aferente măsurii 322 prin 
preluarea riscului de către 
fondurile de garantare pentru 
beneficiarii publici. 

108.  Anexa nr.3/22/02 Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale la capitolul 8301, 
grupa 40, articolul 15 “Sprijinirea 
producătorilor agricoli” cu suma de 
300 mii lei  în 2011 în vederea 
implementarii Proiectului Naţional 
„Infiinţare exploataţii oi carne”  
în scopul stabilitaţii forţei de muncă 
în zona rurală şi creşterea veniturilor 
crescătorilor de animale. Atragerea 
de fonduri europene în dezvoltarea şi 
modernizarea fermelor zootehnice. 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 

 
Crearea de noi locuri de muncă în 
mediul rural. Creşterea producţiei 
de carne de ovine în vederea 
asigurării necesarului intern de 
consum şi realizarea de 
disponibilităţi pentru export. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere; 
- Totodată implementarea 
Proiectului Naţional „Infiinţare 
exploataţii oi carne” intră sub 
incidenţa ajutorului de stat si nu 
are bază legală de finanţare. 
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109.  Anexa nr.3/22/02 Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale la capitolul 8301, 
grupa 40, articolul 15 “Sprijinirea 
producătorilor agricoli” cu suma de 
7.500 mii lei  în 2011 în vederea 
acordării de facilităţi formelor 
asociative care valorifică legume şi 
fructe în stare proaspătă. Acordarea 
de stimulente formelor asociative 
care comercializează legumele si 
fructele în stare proaspătă şi creează 
noi locuri de muncă. 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC 

Acoperirea necesarului de fructe şi 
legume în stare proaspătă pe piaţa 
internă. Stimularea tinerilor pentru 
continuarea activităţii de producere 
a legumelor şi fructelor odată cu 
evitarea migraţiei către mediul 
urban. Economii importante in 
bugetul consumatorilor şi 
asigurarea unor produse de calitate 
şi in cantităţi suficiente. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere; 
- Totodată acordarea de facilităţi 
formelor asociative care 
valorifică legume şi fructe în 
stare proaspătă şi acordarea de 
stimulente formelor asociative 
care comercializează legumele si 
fructele în stare proaspătă intră 
sub incidenţa ajutorului de stat si 
nu au bază legală de finanţare. 
 

110.  Anexa nr.3/22/02 Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale la capitolul 8301, 
grupa 40, articolul 15 “Sprijinirea 
producătorilor agricoli” cu suma de 
30.500 mii lei  în 2011 în vederea 
acordării de facilităţi formelor 
asociative care depozitează cereale şi 
oleoproteaginoase. 
  
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Acoperirea necesarului de cereale şi 
oleopoteaginoase de pe piaţa 
internă. Valorificarea în momentele 
optime de piaţă a cerealelor şi 
oleoproteaginoaselor odată cu 
acoperirea costurilor de producţie 
realizate de agricultori. Stimularea 
tinerilor pentru continuarea 
activităţii de producere a cerealelor 
şi oleoproteaginoaselor. Degrevarea 
bugetului de stat de sume 
importante destinate plăţii de 
ajutoare către agricultori. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere; 
- Totodată acordarea de facilităţi 
formelor asociative care 
depozitează cereale şi 
oleoproteaginoase intră sub 
incidenţa ajutorului de stat si nu 
au bază legală de finanţare. 
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111.  Anexa nr.3/22/02 Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale la capitolul 8301, 
grupa 40, articolul 15 “Sprijinirea 
producătorilor agricoli” cu suma de 
15.250 mii lei  în 2011 în vederea 
acordării de facilităţi formelor 
asociative care colectează, sortează, 
depozitează şi valorifică legume şi 
fructe, acordării de stimulente 
formelor asociative care colectează, 
sortează, depozitează şi valorifică 
legume şi fructe.–Bugetul de stat 
central 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
Hrebenciuc Viorel, Aura 
Vasile,Chirita Dumitru, Mircea 
Dusa.

Propunerea are în vedere acordarea 
de facilităţi formelor asociative care 
colectează, sortează, depozitează şi 
valorifică legume şi fructe. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere. 
-Totodată acordarea de facilităţi 
formelor asociative care 
colectează, sortează, depozitează 
şi valorifică legume şi fructe, 
acordării de stimulente formelor 
asociative care colectează, 
sortează, depozitează şi 
valorifică legume şi fructe intră 
sub incidenţa ajutorului de stat si 
nu au bază legală de finanţare. 
 

112.  Anexa nr.3/22/02 Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale la capitolul 8301, 
grupa 40, articolul 15 “Sprijinirea 
producătorilor agricoli” cu suma de 
10.581,25 mii lei  în 2011 în vederea 
implementarii Proiectului Naţional 
„Infiinţarea exploataţii vaci carne” in 
scopul stabilizării forţei de munca in 
zona rurala şi creşterea veniturilor 
crescătorilor de animale. Atragerea 
tinerilor în zona EURO pentru 
infiinţarea de noi exploataţii. 

Crearea de noi locuri de munca în 
mediul rural. 
 Creşterea producţiei de carne de 
taurine în vederea asigurării 
necesarului intern de consum şi 
realizarea de disponibilităţi pentru 
export. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere; 
- Totodată implementarea 
Proiectului Naţional „Infiinţarea 
exploataţii vaci carne” intră sub 
incidenţa ajutorului de stat si nu 
are bază legală de finanţare. 
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Atragerea de fonduri europene în 
dezvoltarea şi modernizarea formelor 
zootehnice.  
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor

113.  Anexa nr.3/22/02 Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale la capitolul 8301, 
grupa 40, articolul 15 “Sprijinirea 
producătorilor agricoli” cu suma de 
467.500 mii lei  în 2011 în vederea 
implementarii Proiectului Naţional  
„Producerea principalelor legume 
proaspete în spaţii protejate” ce are 
ca scop general acordarea de 
facilităţi formelor asociative care 
produc legume în spaţii protejate. 
Acordarea de stimulente financiare 
formelor asociative care produc 
legume în spaţii protejate. 
 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Acoperirea necesarului de legume 
şi fructe de pe piaţa internă pentru o 
perioadă de minim 9 luni. 
Stimularea tinerilor pentru 
continuarea activităţii de producere 
a legumelor şi fructelor. Stimularea 
producătorilor de energie verde în 
realizarea de investiţii în mediul 
rural. 
Degrevarea bugetului de stat de 
sume importante destinate plăţii de 
ajutoare către agricultori. 
Economii importante aduse 
bugetului consumatorului. Calitate 
mai bună a legumelor produse la 
intern ca urmare a respectării 
reglementărilor europene de către 
agricultorii. Diminuarea 
procentului importului de legume în 
anul 2011 cu 30% în 2012 cu 45% 
în 2013 cu 65% iar în 2014 cu 85%. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere. 
- Totodată acordarea de facilităţi 
formelor asociative care produc 
legume în spaţii protejate şi 
acordarea de stimulente 
financiare formelor asociative 
care produc legume în spaţii 
protejate intră sub incidenţa 
ajutorului de stat si nu au bază 
legală de finanţare. 
 

114.  Anexa nr.3/22/02 Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Agriculturii si 

Înfiinţarea de exploataţii durabile, 
modernizarea capacităţilor de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Dezvoltarii Rurale la capitolul 8301, 
subcapitolul 01, paragraful 02 cu 
suma de 750.000 mii lei  în 2011 în 
vederea implementarii Programului 
sectorial „Reabilitarea unei suprafeţe 
de 1 milion de ha amenajate cu 
lucrări de irigaţii” in vederea aducerii 
in stare de funcţionare la parametrii 
economici ai staţiilor de pompare de 
bază, staţiilor de repompare, 
canalelor de aducţiune, construcţiilor 
hidrotehnice automatizate, staţiilor 
de punere sub presiune. Scăderea 
consumului de energie electrică cu 
cca.30%.Asigurarea unei producţii 
constante în perimetrele irigate. 
Asigurarea unor venituri constante 
agricultorilor odată cu diminuarea 
susţinerii de la bugetul de stat a 
acestora. 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 

producţie existente, precum şi 
îmbunătăţirea sistemului de 
management şi marketing 
agroalimentar. Accesarea 
fondurilor structurale şi diminuarea 
sprijinului naţional pentru 
susţinerea proiectelor de investiţii 
în domeniul culturilor de câmp. 
Valorificarea superioară a 
resurselor naţionale existente. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere. 
 

115.  Anexa nr.3/22/02 Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale la capitolul 8301, 
subcapitolul 01, paragraful 02 cu 
suma de 300.500 mii lei  în 2011 în 
vederea implementarii Programului 
sectorial  
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 

Combaterea eroziunii solului. 
Prevenirea şi combaterea 
alunecărilor de teren. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere 
- Totodată acordarea unor sume 
aferente unui “Programului 
sectorial” intră sub incidenţa 
ajutorului de stat si nu au bază 
legală de finanţare. 
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116.  Anexa 3/22 Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale 
Reabilitare/modernizare străzi şi 
drumuri comunale, construire şi 
dotare imobil cu destinaţie After 
School, achiziţie costume populare 
pentru Ansamblul de Dansuri 
„Oltul”, comuna Hăghig, judeţul 
Covasna 
 
-2.971.107  lei 
 
Autor: dl. Grama Horia – Deputat 
PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 

117.  Anexa 3/22 Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   
În curs de realizare studiu de 
fezabilitate pe Măsura 125 (drumuri 
de exploataţie în câmp), în comuna 
Baba Ana, Judeţul Prahova 
 
Suma alocată: 80 mii lei 
 
Deputat Adrian Năstase 

Grupul PSD+PC – Camera 
Deputaţilor 
 
 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2011 la Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurala 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
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sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2011. 

118.  Anexa 3/22 Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   
Ridicări Topo şi Carte Funciară 
domeniul public şi privat al comunei 
şi tarlalele de pe teritoriul comunei 
Baba Ana, Judeţul Prahova 
 
Suma alocată: 300 mii lei 
 
Deputat Adrian Năstase 

Grupul PSD+PC – Camera 
Deputaţilor 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2011 la Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurala 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 

119.  Anexa 3/22 Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   
Dezvoltare rurală – cofinanţare 
Măsura 125, în comuna Gura 
Vadului, Judeţul Prahova 
 
Suma alocată: 70 mii lei 
 
 
Deputat Adrian Năstase 

Grupul PSD+PC – Camera 
Deputaţilor 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2011 la Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurala 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare. 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
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nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2011. 

120.  Anexa 3/22 Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   
Dezvoltare rurală – cofinanţare 
Măsura 322, în comuna Gura 
Vadului, Judeţul Prahova 
 
Suma alocată: 253 mii lei 
 
 
Deputat Adrian Năstase 

Grupul PSD+PC – Camera 
Deputaţilor 
 
 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2011 la Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurala 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2011. 

121.  Anexa nr.3/22/02 Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

Alocarea sumei de 2.500 mii lei 
Comunei Carta , Judetul Sibiu, 
pentru finalizarea investitiei in curs 
pe masura 3.2.2 FADR „ Reteaua de 
canalizare si apa potabila+ statie de 
epurare si tratare a apei.”.  
 

Motivatia amendamentului 
      Lucrarea este executata aproape 
in totalitate, iar Comuna Carta a 
finantat  
peste cota sa de participare si nu 
mai are resurse, iar executantul a 
sistat lucrarile, care incep sa se 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
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Autor 
  Dep.Silvestru-Mircea Lup 
               Grup PSD+PC 

degradeze 
 
 Sursa de finantare 
   Bugetul Ministerului Agriculturii 
si Dezvoltarii Rurale, prin 
redistribuirea sumelor prevazute 
prin Proiectul Legii bugetului de 
stat pe anul 2011. 

investiţii 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
- Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2011. 

122.   
MINISTERUL AGRICULTURII 
ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 
10.000.000 RON pentru derularea 
proiectului câştigat pe măsura 3.2.2. 
privind spaţii de forare, canalizare, 
asfaltare 8km în interiorul comunei, 
after-school în satul Bordeasca 
Veche şi modernizare audio a 
Căminului Cultural din comuna 
Tătăranu 
Autor: Tîlvăr Angel- deputat 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 

Este necesară continuarea lucrărilor 
în vederea derulării investiţiei  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
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500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare - Sumele 
pentru contractele aferente 
fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2011. 

123.  MINISTERUL AGRICULTURII 
ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 200.000 
RON pentru Proiect integrat prin 
P.N.D.R măsura 322- S.F, P.T, D.E, 
comuna Gugeşti 
Autor: Tîlvăr Angel- deputat 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 

Este necesară continuarea lucrărilor 
în vederea finalizării investiţiei  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare - Sumele 
pentru contractele aferente 
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fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2011. 

 
 
 
 
 
 
 



  ANEXA NR.2  
          

                                 ORDONATOR 3/23  
 

AMENDAMENTE RESPINSE                                                          
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011 
 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

1.  Anexa nr.3/23 Ministerul Mediului 
si Padurilor 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul Mediului si Padurilor 

 
anexa3./23/.29.  cu obiectiv: 

punerea in siguranta a lucrarilor 
cu rol de aparare pe raul Ialomita 
si afluentii in zona Mun. Urziceni, 

Jud. Ialomita. 
Comuna Adancata 

Nr. si data actului aprobarii – SF 
4075/2006 Aviz Ministerul Mediului 

nr. 9 din martie 2007 
Valoarea totala = 64500 mii lei 

Capacitati aprobate: 
-suprainaltare dig 42 km 
-reabilitare canale 3,3 km 

- dig nou 4,5 km 
Durata de realizare 36 luni 

Executat la 31.12.2010 - 10.000 mii 
lei 

Valoarea ramasa de finantat la 
31.12.2010 = 54.000 mii lei 

 
Iniţiator: Deputat PD-L 

Gheorghe Tinel  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului intrucat in anul 

2005 aprox. 30.000 de catateni din 
comunele Adancata, Barbulesti si 
Mun. Urziceni erau gata de a fi 

luati de apele revarsate ale raurilor 
Prahova si Ialomita. 

Sursa de finatare: prin diminuare 
suma alocata obiectiv 286 din 

anexa 3/23/29 – acumulare 
Ogrezeni.  

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare 
- Potrivit prevederilor alin. (1) al 
art. 43 al Legii nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii se cuprind în 
programul de investiţii publice 
numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora 
au fost aprobate. 
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2.  Anexa nr.3/23/29 – Ministerul 

Mediului şi Pădurilor 
 

Se propune introducerea unei noi 
fişe:  
Reparare diguri, închidere breşe – 25 
obiective 70.000.000 RON 
 
Autori: 
Senator Fodoreanu Sorin 
Senator Onofrei Orest 
Deputat Pardau Dumitru 

Inundaţiile din acest an, au 
demonstart importanţa existenţei şi 
consolidării digurilor pentru 
evitarea catastrofelor provocate de 
inundaţii 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 

- Nu este necesară introducerea 
unei noi fişe întrucât cheltuielile 
pentru astfel de lucrări se 
încadrează în categoria altor 
cheltuieli de investiţii, fiind 
prevăzute în programul de 
investiţii, în sumă globală în 
cadrul poziţiei C - „Alte 
cheltuieli de investiţii”, categoria 
„d -cheltuielile de expertiză, 
proiectare şi de execuţie privind 
consolidările şi intervenţiile 
pentru prevenirea sau înlăturarea 
efectelor produse de acţiuni 
accidentale şi calamităţi naturale 
- cutremure, inundaţii, alunecări, 
prăbuşiri şi tasări de teren, 
incendii, accidente tehnice, 
precum şi cheltuielile legate de 
realizarea acestor investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite, iar prin proiectul de 
buget Ministerul Mediului şi 
Pădurilor a alocat pentru anul 
2011 în programul de investiţii 
publice acestei categorii de 
investiţii, fişa cod obiectiv 4, 
suma totală de 462.570 mii lei. 
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- Totodată, sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere întrucât 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

3.  Anexa nr.3/23/29 – Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 
 

Se propune introducerea unei noi 
fişe:  
OG 7 – poduri, podeţe, apă, canal  

- 30 obiective – 50.000.000 
RON 

 
Autori: 
Senator Fodoreanu Sorin 
Senator Onofrei Orest 
Deputat Pardau Dumitru 

Necesitataea dezvoltării 
infrastructurii rurale. 
 

Se propune respingerea întrucât: 

- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Totodată, finanţarea acestor 
lucrări nu se face din bugetul 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
ci din sume defalcate din TVA 
repartizate bugetelor locale, 
conform prevederilor O.G. 
nr.7/2006 privind instituirea  
Programului de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural. 
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4.  Anexa nr.3/23/29 – Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

Se propune introducerea unei noi 
fişe:  
HG 577 – aducţiuni apă – 23 
obiective – 75.000.000 RON 
 
Autori: 
Senator Fodoreanu Sorin 
Senator Onofrei Orest 
Deputat Pardau Dumitru 

Necesitataea dezvoltării 
infrastructurii rurale. 
 

Se propune respingerea întrucât: 

- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
- Totodată, finanţarea acestor 
lucrări nu se face din bugetul 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
ci prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului. Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, după intrarea în vigoare 
a Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
repartizează pe judeţe suma 
prevăzută pentru realizarea 
Programului, pe care o comunică 
consiliilor judeţene, defalcată pe 
subprograme. După consultarea 
primarilor, a consiliilor locale şi 
cu avizul acestora, consiliile 
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judeţene stabilesc şi transmit 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului listele 
cuprinzând obiectivele încadrate 
în prevederile programului şi 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusă suma 
de 170,6 mil lei 

5.  Anexa nr.3/23 Ministerul 
Mediului si Padurilor 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 la Capitol 
bugetar :70.01 
Programe bugetare :942 
Infrastructura in domeniul 
gospodaririi apelor, lucrari 
hidrotehnice de aparare impotriva 
inundaţiilor, marirea gradului si/sau 
de siguranta a barajelor  si 
reabilitarea si protectia zonei 
costiere, finantat din PNDI. astfel : 
 
 
Comuna Ruscova, jud.Maramureş  
-  reţea de colectare ape menajere 

şi staţie de epurare 
Proiect nr.90.172/ 2010 
Valoare: 9.000 mii lei 

 
 
 
 
AUTOR: Deputat   Stefan Buciuta 
 

Necesitatea urgentă  de 
imbunatatire a infrastructurii in 
domeniul gospodaririi apelor. 
 
 
 
 
 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
Guvernului.  
 

 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1. Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
2.Potrivit art.30(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
ordonatori principali de credite 
ai bugetului de stat şi ai 
bugetelor locale, pe bază de 
hotărâri ale Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
 

6.  Anexa nr.3/23 Ministerul Se propune suplimentarea sumelor Necesitatea amenajării urgente Propunem respingerea 
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Mediului si Padurilor alocate pe anul 2011 la Capitolul 
bugetar : 70.01 
Programe bugetare : 365 
Managementul resurselor de apă 
astfel : 
 
 
Comuna Poienile de sub Munte, jud. 
Maramureş 
- Amenajarea râului Cvasniţa  

Proiect nr. 20790/ 
DC/26.05.2010, completat cu 
documentaţia cu nr. 
53520/26.08. 2010 
Valoare: 3.800 mii lei 
 

AUTOR: Deputat   Stefan Buciuta 
 

a albiei râului Cvasniţa, ca 
urmare a inundaţiilor din 2008 ; 
lucrarea este în valoare de 4000 
mii lei, din care s-au atribuit 
doar 200 mii lei. 
 
 
 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
Guvernului. 
 

amendamentului, întrucât: 
1. Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
2.Potrivit art.30(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
ordonatori principali de credite 
ai bugetului de stat şi ai 
bugetelor locale, pe bază de 
hotărâri ale Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
 

7.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului si Padurilor  
51, Titul VI, art. 02 alin.14 
Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
2000 mii lei pentru finantarea 
obiectivului talazuri, santuri si albii 
de parau Slanic, comuna Gura 
Ocnitei, jud. Dambovita 
Autori:  
Deputat PNL Gabriel Plaiasu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Potrivit 3 (5) din  OG 
nr.40/2006 pentru aprobarea şi 
finantarea programelor prioritare 
de mediu şi gospodărire a apelor, 
cuantumul finantarii de la 
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Camera Deputaţilor şi Senat bugetul de stat pe proiecte de 
investitii si pe unitati 
administrativ-teritoriale se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatii publice centrale in 
domeniul protectiei mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale.    
 
 

8.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului si Padurilor  
51, Titul VI, art. 02 alin.14 
Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
6000 mii lei pentru finantarea pod 
Zefirul oras Pucioasa, jud. 
Dambovita 
Autori:  
Deputat PNL Gabriel Plaiasu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Potrivit 3 (5) din  OG 
nr.40/2006 pentru aprobarea şi 
finantarea programelor prioritare 
de mediu şi gospodărire a apelor, 
cuantumul finantarii de la 
bugetul de stat pe proiecte de 
investitii si pe unitati 
administrativ-teritoriale se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatii publice centrale in 
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domeniul protectiei mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale.    
 

9.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului si Padurilor  
51, Titul VI, art. 02 alin.14 
Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
150 mii lei pentru realizare statie de 
epurare spital psihiatrie Pucioasa, 
jud. Dambovita. 
Autori:  
Deputat PNL Gabriel Plaiasu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Potrivit 3 (5) din  OG 
nr.40/2006 pentru aprobarea şi 
finantarea programelor prioritare 
de mediu şi gospodărire a apelor, 
cuantumul finantarii de la 
bugetul de stat pe proiecte de 
investitii si pe unitati 
administrativ-teritoriale se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatii publice centrale in 
domeniul protectiei mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale.    
 

10.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului si Padurilor  

Din suma prevăzută se alocă suma de 
750 mii lei pentru amenajare spatii 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
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51, Titul VI, art. 02 alin.14 
Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

verzi si parcari Str. Republicii si 
Aleea Ardealului Pucioasa, jud. 
Dambovita. 
Autori:  
Deputat PNL Gabriel Plaiasu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Totodată în bugetul MMP la 
titlul 51 „Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice” este 
prevazută finantarea 
programelor aprobate în baza 
OG nr.40/2006 pentru aprobarea 
şi finanţarea programelor 
multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, iar 
potrivit prevederilor acestui act 
normativ solicitarea privind 
amenajarea de spaţii verzi şi 
parcuri nu face obiectul acesteia.   
 

11.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  481,375 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Infiintare parc, 
sat.Frumuselu Com Glavanesti, 
Judetul Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea gradului de 
civilizaţie spaţiu rural si asigurarea 
unui mediu sanatos. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Totodată în bugetul MMP la 
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Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

titlul 51 „Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice” este 
prevazută finantarea 
programelor aprobate în baza 
OG nr.40/2006 pentru aprobarea 
şi finanţarea programelor 
multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, iar 
potrivit prevederilor acestui act 
normativ solicitarea privind 
amenajarea de spaţii verzi şi 
parcuri nu face obiectul acesteia.   
 

12.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 773,474 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Proiectul "Imbunatatirea 
calitatii vietii pentru populatia 
rurala” - "Construire  parc in satul 
Letea Veche, comuna Letea Veche, 
judetul Bacau"  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea gradului de 
civilizaţie in spaţiu rural,   
asigurarea unui mediu sanatos si 
creearea unui spatiu de recreere. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Totodată în bugetul MMP la 
titlul 51 „Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice” este 
prevazută finantarea 
programelor aprobate în baza 
OG nr.40/2006 pentru aprobarea 
şi finanţarea programelor 
multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, iar 
potrivit prevederilor acestui act 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 11 -

normativ solicitarea privind 
amenajarea de spaţii verzi şi 
parcuri nu face obiectul acesteia.   
 

13.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 360 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Infiintare spatii verzi in 
com.Magiresti Com Magiresti, Jud 
Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea gradului de 
civilizaţie in spaţiu rural,   
asigurarea unui mediu sanatos si 
creearea unui spatiu de recreere. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Totodată în bugetul MMP la 
titlul 51 „Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice” este 
prevazută finantarea 
programelor aprobate în baza 
OG nr.40/2006 pentru aprobarea 
şi finanţarea programelor 
multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, iar 
potrivit prevederilor acestui act 
normativ solicitarea privind 
amenajarea de spaţii verzi şi 
parcuri nu face obiectul acesteia.   
 

14.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Infiintare Parc in 
comuna Oncesti Jud Bacau 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea gradului de 
civilizaţie in spaţiu rural,   
asigurarea unui mediu sanatos si 
creearea unui spatiu de recreere. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
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14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  

Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

 Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Totodată în bugetul MMP la 
titlul 51 „Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice” este 
prevazută finantarea 
programelor aprobate în baza 
OG nr.40/2006 pentru aprobarea 
şi finanţarea programelor 
multianuale prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, iar 
potrivit prevederilor acestui act 
normativ solicitarea privind 
amenajarea de spaţii verzi şi 
parcuri nu face obiectul acesteia.   
 

15.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 5564 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Alimentare cu apa sat 
Parincea, Comuna Parincea Jud 
Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Potrivit 3 (5) din  OG 
nr.40/2006 pentru aprobarea şi 
finantarea programelor prioritare 
de mediu şi gospodărire a apelor, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

cuantumul finantarii de la 
bugetul de stat pe proiecte de 
investitii si pe unitati 
administrativ-teritoriale se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatii publice centrale in 
domeniul protectiei mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale.    
 
 

16.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Aparari de maluri peste 
paraul Solont, sat Tarata Comuna 
Parjol,  Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
realizarea lucrarilor de protectie a 
localitatii impotriva inundatiilor.  

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

 

17.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  478,603 mii lei pentru finanţarea 

Sumele sunt necesare pentru 
schimbarea sistemului clasic de 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
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Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

obiectivului  Completarea sistemului 
clasic de incalzire cu echipamente si 
sisteme care utilizeaza enegia solara 
pentru Cladirea Primariei Racaciuni, 
a Scolii Generale nr. 1 Racaciuni si a 
Scolii Gheorghe Doja com Racaciuni 
Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

incalzire cu echipamente si sisteme 
care utilizeaza enegia solara, in 
vederea protectiei mediului.  

1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

18.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  776 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului   Reabilitare parc 
Racaciuni com Racaciuni Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea gradului de 
civilizaţie in spaţiu rural,   
asigurarea unui mediu sanatos si 
creearea unui spatiu de recreere. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
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Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

19.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Infiintare parc ,comuna 
Rosiori, Sat Rosiori Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea gradului de 
civilizaţie in spaţiu rural,   
asigurarea unui mediu sanatos si 
creearea unui spatiu de recreere. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

20.  Anexa nr. 3 / 23 / 02 - Ministerul 
Mediului si Padurilor Grupa/Titlul  
23 Paragraful 51, art 02 alin 14 
Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Se propune majorarea alocarii sumei 
de 300.000 mii lei 
 
Autori Deputati PNL: 
Lucia Ana Varga 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare de la 250.228 mii  la 
300.000 mii lei deoarece aceste 
sume sunt necesare finalizarea 
programelor multianuale de mediu 
si gospodarirea apelor, o parte 
dintre aceste programe fiind deja 
intarziate din cauza sub-finantarii 
din ultimii doi ani. 
 
Sursa de de finantare propusa 
este:Fondul de rezerva la dispozitia 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1. Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
2.Potrivit art.30(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
ordonatori principali de credite 
ai bugetului de stat şi ai 
bugetelor locale, pe bază de 
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Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Guvernului hotărâri ale Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
3. Programele multinauale 
aprobate în baza OG nr.40/2006 
pentru aprobarea finanţării 
programelor multinauale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor  se 
implementează începand cu anul 
2006 pe o perioadă de 7 ani. 

21.  Anexa nr. 3 / 23 / 02 - Ministerul 
Mediului si Padurilor Grupa/Titlul 
23 Cap 5001, art.  20, alin 22 
Finantarea actiunilor din domeniul 
apelor 

Se propune majorarea alocarii 20.000 
mii lei 
 
Autori Deputati PNL: 
Lucia Ana Varga 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat 
 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare de la 6.800 mii la 20.000 
mii lei deoarece aceste sume sunt 
necesare atat pentru interventii in 
doameniul apelor cat si pentru 
finalizarea “schemelor directoare 
de reamenajare a bazinelor 
hidorografice”, operatiune absolut 
necesara atat in scopul combaterii 
eficiente a efectelor fenomenelor 
hidrologice periculoase cat si 
pentru asigurarea surselor de apa 
necesare. 
Sursa de de finantare propusa 
este:Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1. Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
2.Potrivit art.30(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
ordonatori principali de credite 
ai bugetului de stat şi ai 
bugetelor locale, pe bază de 
hotărâri ale Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
 

22.  Anexa nr. 3 / 23 / 02 - Ministerul 
Mediului si Padurilor Grupa/Titlul 
23 Cap 7001, Art. 70, Cheltuieli de 
capital 

Se propune majorarea alocarii 
300.000 mii lei 
 
Autori Deputati PNL: 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare de la 150.000 mii lei, la 
300.000 mii  lei, deoarece fondurile 
sunt necesare pentru finalizarea 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1. Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
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Lucia Ana Varga 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

lucrarilor de aparare impotriva 
inundatiilor deja demarate, 
executiile bugetare din ultimii doi 
ani aratand ca aproximativ 200.000 
cat au fost alocati au fost 
insuficienti. 
Sursa de de finantare propusa este: 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

2.Potrivit art.30(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
ordonatori principali de credite 
ai bugetului de stat şi ai 
bugetelor locale, pe bază de 
hotărâri ale Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
 

23.  Anexa nr. 3 / 23 / 02 - Ministerul 
Mediului si Padurilor Grupa/Titlul 
23 Cap 5001, art. 20, alin 23 
Prevenirea si combaterea 
inundatiilor si ingheturilor 

Se propune majorarea alocarii 2.000 
mii lei 
 
Autori Deputati PNL: 
Lucia Ana Varga 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare de la 1.340 mii lei la 2.000 
mii lei deoarece aceste sume sunt 
necesare pentru in scopul 
combaterii eficiente a efectelor 
fenomenelor hidrologice 
periculoase. 
Sursa de de finantare propusa 
este:Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1. Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
2.Potrivit art.30(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
ordonatori principali de credite 
ai bugetului de stat şi ai 
bugetelor locale, pe bază de 
hotărâri ale Guvernului, pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
 

24.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Regularizare apă, com. 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Roşiile, sat Zgubea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

25.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Decolmatare zona 
Romaneşti, com. Roşiile judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

26.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 10000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Amenajare râu Luncavăţ 
Oteşani – Cârstăneşti judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

27.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Consolidare (alunecări 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

terenuri) com. Fârtăţeşti judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

28.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Decolmatare râul 
Topolog, com. Galicea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

29.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/23/02 – Ministerul 
Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărirea apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
352 mii lei  pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare, modernizare 
spaţii verzi şi parcuri în municipiul 
Medgidia, jud. Constanţa 
 
Autori: deputat PNL Gheorghe 
Dragomir,  
deputat PNL Mihai Lupu şi senator 
PNL Puiu Haşotti 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 

Obiectiv nou de investiţie cu 
impact social 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
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Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

30.  MINISTERUL MEDIULUI SI 
PADURILOR 
Anexa 3/23/02 Titlul VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice,  
Art. 02/Alin. 14  
Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
740,86 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Infiintare spatii verzi, 
Comuna Cerna,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Sursa de Finantare: 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

31.  MINISTERUL MEDIULUI SI 
PADURILOR 
Anexa 3/23/02 Titlul VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice,  
Art. 02/Alin. 14  
Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Imbunatatirea calitatii 
mediului prin impadurire, Comuna 
Mahmudia,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Proiect aprobat aflat in faza de 
licitatie executie suma reprezentand 
partea de cofinantare 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

32.  MINISTERUL MEDIULUI SI 
PADURILOR 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru finanţarea 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
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Anexa 3/23/02 Titlul VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice,  
Art. 02/Alin. 14  
Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

obiectivului Ghidul turistului ”Casa 
Dobrogeana”, Comuna Mahmudia,  
Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

mentionat 
Proiect in evaluare suma 
reprezentand partea de cofinantare 
 

1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

33.  MINISTERUL MEDIULUI SI 
PADURILOR 
Anexa 3/23/02 Titlul VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice,  
Art. 02/Alin. 14  
Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
3500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Parc Acvatic, Comuna 
Mahmudia,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Proiect evaluat in asteptarea 
finantarii suma reprezentand partea 
de cofinantare 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

34.  MINISTERUL MEDIULUI SI 
PADURILOR 
Anexa 3/23/02 Titlul VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice,  
Art. 02/Alin. 14  
Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
2200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construire Diguri, 
Comuna Mahmudia,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Proiect in faza de SF suma 
reprezentand partea de cofinantare 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
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Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

 

35.  MINISTERUL MEDIULUI SI 
PADURILOR 
Anexa 3/23/02 Titlul VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice,  
Art. 02/Alin. 14  
Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Renaturare zona 
Carasuhat, Comuna Mahmudia,  
Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

36.  MINISTERUL MEDIULUI SI 
PADURILOR 
Anexa 3/23/02 Titlul VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice,  
Art. 02/Alin. 14  
Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
10000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Suprainaltare dig de 
aparare, Comuna Turcoaia,  Judet: 
Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Obiectiv nou SF existentiar 
investitia este necesara pentru 
protejarea localitatii impotriva 
inundatiilor 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

37.  MINISTERUL MEDIULUI SI 
PADURILOR 
Anexa 3/23/02 Titlul VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice,  

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Parc de agrement si 
recreere, Comuna Turcoaia,  Judet: 
Tulcea 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
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Art. 02/Alin. 14  
Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programele multinauale 
aprobate în baza OG nr.40/2006 
pentru aprobarea finanţării 
programelor multinauale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor  se 
implementează începand cu anul 
2006 pe o perioadă de 7 ani. 

38.  MINISTERUL MEDIULUI SI 
PADURILOR 
Anexa 3/23/02 Titlul VI Transferuri 
intre unitati ale administratiei 
publice,  
Art. 02/Alin. 14  
Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Parc de agrement si 
recreere Comuna Horia, Judet: 
Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programele multinauale 
aprobate în baza OG nr.40/2006 
pentru aprobarea finanţării 
programelor multinauale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor  se 
implementează începand cu anul 
2006 pe o perioadă de 7 ani. 

39.  Anexa 3/23/02 – Ministerul 
Mediului şi Pădurilor – 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru pentru Programul 

Studiu de fezabilitate aflat în 
evaluare. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
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Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

naţional de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, comuna Mihăieşu 
de Câmpie, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

40.  Anexa 3/23/02 – Ministerul 
Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
7600 mii lei pentru înfiinţarea reţelei 
de canalizare, comuna Hodac, 
Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Studiu de fezabilitate depus la 
Ministerul Mediului. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

41.  Anexa 3/23/02 – Ministerul Din suma prevăzută se alocă suma de Lucrare propusă a fi finanţată din Propunem respingerea 
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Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14  

19 mii lei pentru canal menajer str. 
Păltiniş, municipiul Târnăveni, 
Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Fondul de mediu. amendamentului, intrucat: 
1.Finantarea se propune a se face 
din Fondul pentru Mediu, iar 
potrivit art.3 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in confomrmitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 
 

42.  Anexa 3/23/02 – Ministerul 
Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
290 mii lei pentru canal menajer str. 
Pref. V. Moldovan şi Băilor, 
municipiul Târnăveni, Judeţul 
Mureş. 

Lucrare propusă a fi finanţată din 
Fondul de mediu. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Finantarea se propune a se face 
din Fondul pentru Mediu, iar 
potrivit art.3 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in confomrmitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 
 

43.  Anexa 3/23/02 – Ministerul 
Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
283 mii lei pentru canal menajer şi 
canal pluvial pe str. Industriei, 

Lucrare propusă a fi finanţată din 
Fondul de mediu. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Finantarea se propune a se face 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

municipiul Târnăveni, Judeţul 
Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

din Fondul pentru Mediu, iar 
potrivit art.3 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in confomrmitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 
 

44.  Anexa 3/23/02 – Ministerul 
Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
270 mii lei pentru canal pluvial pe 
str. Râului, 1 Decembrie 1918, 
municipiul Târnăveni, Judeţul 
Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lucrare propusă a fi finanţată din 
Fondul de mediu. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Finantarea se propune a se face 
din Fondul pentru Mediu, iar 
potrivit art.3 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in confomrmitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 
 

45.  Anexa 3/23/02 – Ministerul 
Mediului şi Pădurilor – 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
138 mii lei pentru staţie de pompare 

Lucrare propusă a fi finanţată din 
Fondul de mediu. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
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Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

ape pluviale pluviale pe str. 
Frumoasa, municipiul Târnăveni, 
Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

1.Finantarea se propune a se face 
din Fondul pentru Mediu, iar 
potrivit art.3 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in confomrmitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 
 

46.  Anexa 3/23/02 – Ministerul 
Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
80 mii lei pentru canal menajer, str. 1 
Decembrie 1918, municipiul 
Târnăveni, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lucrare propusă a fi finanţată din 
Fondul de mediu. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Finantarea se propune a se face 
din Fondul pentru Mediu, iar 
potrivit art.3 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in confomrmitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 
 

47.  Anexa 3/23/02 – Ministerul 
Mediului şi Pădurilor – 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
20 mii lei pentru construire parc de 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
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Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

joacă pentru copii, în comuna 
Breaza, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

48.  Anexa 3/23/02 – Ministerul 
Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1141 mii lei pentru sistem de spaţii 
verzi în oraşul Iernut, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Este depusă cererea de finanţare. Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

49.  Anexa 3/23/02 – Ministerul 
Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
186 mii lei pentru sistem de spaţii 
verzi în oraşul Beica de Jos, Judeţul 
Mureş. 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 29 -

administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

50.  Anexa 3/23/02 – Ministerul 
Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1100 mii lei pentru amenajare spaţii 
verzi în oraşul Sărmaşu, Judeţul 
Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

 
Proiect depus la  
Ministerul Mediului şi Pădurilor.  
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

51.  Anexa 3/23/02 – Ministerul 
Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2941 mii lei pentru amenajare loc de 
îmbăiere, funcţiuni anexe şi lac de 
agrement în zona Lacului 
Tineretului, oraşul Sovata, Judeţul 

Important pentru dezvoltarea 
turismului în zonă şi pentru 
comunitatea locală. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 30 -

14 Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

52.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului si Padurilor 
51, Titlul VI transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.02, alin.14  Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarirea apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
800 mii lei pentru refacere lucrari de 
aparare impotriva inundatiilor, 
reabilitare drumuri comunale si 
locale comuna Scorteni, jud.  
Prahova. 
Autori:  
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

53.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
200 mii lei pentru modernizare spaţii 
verzi în comuna Mircea Vodă, 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
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Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice locale 
 
Art. 02, alin.  14 – Programe 
multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor 
 

judeţul Brăila. 
 
 
Autori:  
deputat PNL Diana Tuşa, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

 
 
 

finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

54.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice locale 
 
Art. 02, alin.  14 – Programe 
multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
9521 mii RON pentru realizarea 
proiectului de regularizare a Văii 
Sărmaş, din judeţul Sălaj. 
 
Autori:  
deputat PNL Mirel Taloş, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

55.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
5.000 mii lei pentru amenajare albie 
pâraie – baraje de protecţie pe maluri 
în Valea Viei şi Valea Muscelului- 
oraş Pătârlagele, judeţul Buzău. 

Pentru evitarea de inundaţii care ar 
putea avea consecinţe grave este 
necesară amenajarea albiei 
pâraielor. 
De acest proiect vor beneficia 4000 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Sursa de finanţare nu este 
clară, întrucat nu se precizeză 
capitolul/titlul/alineatul care 
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14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

persoane. 
 
Surse de finanţare: 
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Mediului şi 
Pădurilor 
 
 

urmează a fi diminuat. 
2.Prin bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor,  potrivit 
art.2 din OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor se 
finantează şi lucrari noi de 
apărare împotriva inundaţiilor. 
Cuantumul finantarii  de la 
bugetul de stat pe proiecte si 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba pe baza de hotarare a 
Guvernului la propunerea  
autoritatii publice centrale pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 
 

56.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăută se alocă suma de  
5.000 mii lei  pentru amenajarea 
spaţiilor verzi din oraşul Pătârlagele, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: senator PNL Cristinel Marian 
Bîgiu, deputat PNL Daniel Chiţoiu, 
deputat PNL Mihai Aurel Donţu, 
deputat PNL Gheorghe Dragomir, 
deputat PNL Gheorghe - Eugen 
Nicolaescu, deputat PNL Ioan 
Ţintean, deputat PNL Horia-Dorin  
Uioreanu , deputat PNL George 

Necesitatea crearii de conditii de 
agrement  
 
Sursa de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Mediului şi 
Pădurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Sursa de finanţare nu este 
clară, întrucat nu se precizeză 
capitolul/titlul/alineatul care 
urmează a fi diminuat. 
2.Prin bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor,  potrivit 
art.2 din OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor se 
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Adrian Scutaru şi deputat PNL Titi 
Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL  

finantează şi lucrari noi de 
apărare împotriva inundaţiilor. 
Cuantumul finantarii  de la 
bugetul de stat pe proiecte si 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba pe baza de hotarare a 
Guvernului la propunerea  
autoritatii publice centrale pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 
 

57.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
100 mii lei pentru amenajarea de 
parcări rezidenţiale, locuri de joacă si 
parcuri în mun. Râmnicu Sărat, jud. 
Buzău.  
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Creşterea calităţii vieţii pentru 
localnicii din mun. Râmnicu Sărat.  

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2.Totodată nu există bază legală 
pentru finanţarea parcărilor 
rezidenţiale, locurilor de joacă 
din bugetul MMP de la tiltul 
51.01 „Transferuri intre unităţi 
ale administraţiei publice” . 

58.  Anexa 3/23/02 – Ministerul 
Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
618 mii lei pentru amenajare parc 
nou, în localitatea Păclişa, com. 
Toteşti, judeţul Hunedoara 

Obiectiv important – dosar depus la 
Ministerul Mediului nr. 
49291/06.10.2009 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
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administraţiei publice, art. 02, alin 
14  

 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Finantarea parcurilor se face 
din Fondul pentru Mediu, iar 
potrivit art.3 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in confomrmitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 
 

59.  Anexa 3/23/02 – Ministerul 
Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru regularizare pârâu 
Nojag, comuna Certeju de Sus, 
judeţul Hunedoara.  
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
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Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

60.  Anexa 3/23/02 – Ministerul 
Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
150 mii lei pentru amenajare parc 
Izvor, în localitatea Baia Criş, judeţul 
Hunedoara 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţii. Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul naţional de 
îmbunataţire a calităţii mediului 
prin realizarea de spaţii verzi în 
localităţi se asigură din Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in confomrmitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 
 

61.  Anexa 3/23/02 – Ministerul 
Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1110 mii lei pentru reabilitare şi 
extindere Parcul Tineretului, 
municipiul Hunedoara, judeţul 
Hunedoara 

Venituri bugetare insuficiente Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
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14  
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

62.  Anexa 3/23/02 – Ministerul 
Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
50 mii lei pentru amenajare spaţii 
verzi, în localitatea Visca, com. 
Vorţa, judeţul Hunedoara 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Cofinanţare Fonduri Ministerul 
Mediului.  

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul naţional de 
îmbunataţire a calităţii mediului 
prin realizarea de spaţii verzi în 
localităţi se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
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Fond se fac in confomrmitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 
 

63.  Anexa 3/23/02 – Ministerul 
Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
65 mii lei pentru amenajare parc, în 
localitate Crişcior, judeţul 
Hunedoara 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru petrecearea timpului liber si 
recreerea intr-un spatiu curat cu 
spatii verzi si pentru imbunatatirea 
factorilor de mediu din localitate. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul naţional de 
îmbunataţire a calităţii mediului 
prin realizarea de spaţii verzi în 
localităţi se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in confomrmitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 
 

64.  Anexa 3/23/02 – Ministerul 
Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1187 mii lei pentru amenajare parc 
pe faleza Jiului de Vest, judeţul 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul naţional de 
îmbunataţire a calităţii mediului 
prin realizarea de spaţii verzi în 
localităţi se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 
 

65.  Anexa 3/23/02 – Ministerul 
Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
285 mii lei pentru construire şi 
amenajare parc în localitatea Băniţa, 
judeţul Hunedoara.  
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 

Cofinanţare. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul naţional de 
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Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

îmbunataţire a calităţii mediului 
prin realizarea de spaţii verzi în 
localităţi se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 
 

66.  Anexa 3/23/02 – Ministerul 
Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4714 mii lei pentru finalizare 
obiectiv de canalizare şi staţie de 
pompare, oraş Simeria, judeţul 
Hunedoara.  
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv de investiţii în continuare 
– este importantă finalizarea 
acestuia pentru evitarea degradării 
lucrării. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

67.  Anexa 3/23/02 – Ministerul Din suma prevăzută se propune Obiectiv nou, esenţial pentru Propunem respingerea 
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Mediului şi Pădurilor Grupa/Titlul 
51, Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 14 – Programe 
multianule de mediu şi gospodărire 
a apelor  
 

alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru obiectivul „Regularizare curs 
de apă Valea Sântioara”, com. 
Mărişelu, jud. Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

comunitatea locală amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

68.  Anexa 3/23/02 – Ministerul 
Mediului şi Pădurilor Grupa/Titlul 
51, Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, 
art. 02, alin. 14 – Programe 
multianule de mediu şi gospodărire 
a apelor 
 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 1.500 mii lei 
pentru obiectivul „Decolmatare 
pârâu Valea Măgurii”, com. 
Mărişelu, jud. Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv nou, esenţial pentru 
comunitatea locală 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

69.  Anexa 3/23/02 – Ministerul 
Mediului şi Pădurilor Grupa/Titlul 
51, Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 1.500 mii lei 
pentru obiectivul „Regularizare curs 
râu”, com. Poiana Ilvei, jud. Bistriţa-

Obiectiv nou, esenţial pentru 
comunitatea locală 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
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art. 02, alin. 14 – Programe 
multianule de mediu şi gospodărire 
a apelor 
 

Năsăud  
 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

70.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru obiectivul 
„Amenajare spatii verzi„ Comuna 
Costache Negri, judetul Galati 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Amendamentul este necesar pentru 
finantarea obiectivului de investitii, 
de acest spatiu verde urmand să 
beneficieze intreaga comunitate 
locala. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul naţional de 
îmbunataţire a calităţii mediului 
prin realizarea de spaţii verzi în 
localităţi se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
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prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 
 

71.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
98 mii lei pentru Amenajare parc -sat 
Branistea,com.Branistea, judetul 
Galati 
  
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Amendamentul este necesar pentru 
finalizarea obiectivului de investitii, 
de acest spatiu verde urmand să 
beneficieze intreaga comunitate 
locala. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul naţional de 
îmbunataţire a calităţii mediului 
prin realizarea de spaţii verzi în 
localităţi se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 
 

72.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
650 mii lei pentru obiectivul 
„Amenajare parc zona centrala”, 
Comuna Cuza Voda, judetul Galati. 

Amendamentul este necesar pentru 
finantarea obiectivului de investitii, 
de acest spatiu verde urmand să 
beneficieze intreaga comunitate 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
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administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor 

 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

locala. prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul naţional de 
îmbunataţire a calităţii mediului 
prin realizarea de spaţii verzi în 
localităţi se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 
 

73.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4745 mii lei pentru obiectivul 
„Sistem ecologic de Gestionare 
Economica a Deseurilor”, Comuna 
Nicoresti, judetul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 

Amendamentul este necesar pentru 
finantarea obiectivului de investitii, 
sistemul ecologic e gestionare al 
deseurilor fiind absolut necesar 
comunitatii locale. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2.Prin bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor,  potrivit 
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deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

art.2 din OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor se 
finantează şi sistemele integrate 
de gestionare a deşeurilor. 
Cuantumul finantarii  de la 
bugetul de stat pe proiecte si 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba pe baza de hotarare a 
Guvernului la propunerea  
autoritatii publice centrale pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 
 

74.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
601 mii lei pentru obiectivul 
„Amenajare Spatiu Verde sat 
Dobrinesti”, Comuna Nicoresti, 
judetul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Amendamentul este necesar pentru 
finantarea obiectivului de investitii, 
de acest spatiu verde urmand să 
beneficieze intreaga comunitate 
locala. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul naţional de 
îmbunataţire a calităţii mediului 
prin realizarea de spaţii verzi în 
localităţi se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
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Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 
 

75.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
799 mii lei pentru obiectivul 
„Completare a sistemelor clasice de 
incalzire cu sistem care utilezeaza 
energie geotermala aferente: Scoala 
gimnaziala Tudor Pamfile, cu clasele 
I- VIII str. Stefan cel Mare, nr. 183”, 
Comuna Tepu, judetul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Modernizarea este necesara pentu a 
oferi conditii decente de pregatire 
elevilor, imbunatatind in plus si 
factorii de mediu din localitate. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul instalarea 
sistemelor de încălzire care 
utilizează energie regenerabilă, 
inclusiv inlocuirea sau 
completarea sistemelor clasice 
de încalzire, se asigură din  
Fondul pentru Mediu, iar potrivit 
art.3 din OUG nr.196/2005 
privind Fondul pentru mediu,  
analiza, selectarea, finantarea, 
urmarirea si controlul 
impelementarii proiectelor 
finantate din acest Fond se fac in 
conformitate cu prevederile 
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Ghidurilor de finantare şi ale 
actelor normative date in 
aplicare. 
 

76.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
5000 mii lei pentru obiectivul 
„Impadurire teren neproductiv”, 
Comuna Nicoresti, judetul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Este necesara adoptarea 
amendamentului deoarece prin 
realizare aobiectivului de investitii 
se imbunatatesc factorii de mediu 
din localitate. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul împădurirea 
terenurilor degradate, 
reconstrucţia  ecologică şi 
gospodărirea durabilă a 
pădurilor, se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 
 

77.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
600 mii lei pentru obiectivul 
„Amenajare Parc”, Comuna 

Amendamentul este necesar pentru 
finantarea obiectivului de investitii, 
de acest spatiu verde urmand să 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Negrilesti, judetul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

beneficieze intreaga comunitate 
locala. 

finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul instalarea 
sistemelor de încălzire care 
utilizează energie regenerabilă, 
inclusiv inlocuirea sau 
completarea sistemelor clasice 
de încalzire, se asigură din  
Fondul pentru Mediu, iar potrivit 
art.3 din OUG nr.196/2005 
privind Fondul pentru mediu,  
analiza, selectarea, finantarea, 
urmarirea si controlul 
impelementarii proiectelor 
finantate din acest Fond se fac in 
conformitate cu prevederile 
Ghidurilor de finantare şi ale 
actelor normative date in 
aplicare. 
 

78.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
25 mii lei pentru Reabilitare parc sat 
Vasile Alecsandri com.Branistea, 
judetul Galati 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 

Amendamentul este necesar pentru 
finalizarea obiectivului de investitii, 
de acest spatiu verde urmand să 
beneficieze intreaga comunitate 
locala. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
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PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul instalarea 
sistemelor de încălzire care 
utilizează energie regenerabilă, 
inclusiv inlocuirea sau 
completarea sistemelor clasice 
de încalzire, se asigură din  
Fondul pentru Mediu, iar potrivit 
art.3 din OUG nr.196/2005 
privind Fondul pentru mediu,  
analiza, selectarea, finantarea, 
urmarirea si controlul 
impelementarii proiectelor 
finantate din acest Fond se fac in 
conformitate cu prevederile 
Ghidurilor de finantare şi ale 
actelor normative date in 
aplicare. 
 

79.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului si Padurilor 
Titlul 23 
Cap 5001, art. 20, alin 23 
Prevenirea si combaterea 
inundatiilor si ingheturilor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1000 mii lei pentru obiectivul de 
investitii „Amenajare rau Tecucel 
pentru aparare impotriva inundatiilor 
a municipiului Tecuci, Judetul 
Galati” 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 

Indundatiile catastrofale din Tecuci 
si din localitatile invecinate 
justifica finalizarea in anul 2011 a 
lucrarilor de amenajare a raului 
Tecucel, lucrari in curs de 
finalizare. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
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deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

80.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului si Padurilor -  
Titlul 23 
Cap 5001, art. 20, alin 23 
Prevenirea si combaterea 
inundatiilor si ingheturilor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1000 mii lei pentru obiectivul de 
investitii „Amenajare parau Valea 
Boului pentru aparare impotriva 
inundatiilor a satului Toflea, comuna 
Brahasesti, Judetul Galati” 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

In fiecarea an locuitorii comunei 
Brahasesti se confrunta cu situatii 
periculoase din cauza neamenajarii 
paraului Valea Boului. Efectuarea 
investitiei este deosebit de urgenta 
fiind puse in pericol vieti omenesti 
si mai multe locuinte. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

81.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului si Padurilor 
Titlul 23 
Cap 5001, art. 20, alin 23 
Prevenirea si combaterea 
inundatiilor si ingheturilor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2000 mii lei pentru obiectivul de 
investitii „Regularizarea şi 
decolmatarea pârâului Suhu”, 
comuna Pechea, Judetul Galati” 
 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 

Aprobarea amendamentului este 
necesara deoarece proiectul a fost 
aprobat de Consiliul local care a 
obtinut si cofinantare din fonduri 
europene 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
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Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

82.  Anexa 3/23/02   
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
 
art. 02, alin. 14 – Programe 
multianule de mediu şi gospodărire 
a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2 800 mii lei pentru lucrări de 
reabilitare reţea de apă şi canalizare 
în Municipiul Beiuş, jud. Bihor. 
 
Autor: Deputat PNL Nicolae Jolţa,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesară reabilitarea reţelei 
de apă şi canalizare în Municipiul 
Beiuş. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2.Prin bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor,  potrivit 
art.2 din OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată . 
3.Cuantumul finantarii  de la 
bugetul de stat pe proiecte si 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba pe baza de hotarare a 
Guvernului la propunerea  
autoritatii publice centrale pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
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locale. 
 

83.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1000 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Amenajare spatii verzi 
loc Comanda”- oraşul Strehaia, jud 
Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv nou CF Ordin 1107/2009 Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul naţional de 
îmbunataţire a calităţii mediului 
prin realizarea de spaţii verzi în 
localităţi se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 
 

84.  Anexa 3/23/02   
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 100 mii lei pentru amenajare 
spaţii verzi cu destinaţia parc de 
joacă pentru copii in oraşul Podu 
Iloaiei, jud. Iaşi. 
 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unui 
spaţiu de odihnă şi agrement pentru 
locuitorii oraşului Podul Iloaiei. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
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art. 02, alin. 14 – Programe 
multianule de mediu şi gospodărire 
a apelor 

Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul naţional de 
îmbunataţire a calităţii mediului 
prin realizarea de spaţii verzi în 
localităţi se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 
 

85.  Anexa 3/23/02   
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
 
art. 02, alin. 14 – Programe 
multianule de mediu şi gospodărire 
a apelor 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2150 mii lei pentru amenajare 
parc in sat Răchiteni, Comuna 
Răchiteni, jud. Iaşi. 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unui 
spaţiu de odihnă şi agrement în 
conformitate cu standardele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene, pentru cetăţenii 
localităţii respective. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul naţional de 
îmbunataţire a calităţii mediului 
prin realizarea de spaţii verzi în 
localităţi se asigură din  Fondul 
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Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 
 

86.  Anexa 3/23/02   
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
 
art. 02, alin. 14 – Programe 
multianule de mediu şi gospodărire 
a apelor 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 116 mii lei pentru realizare de 
spaţii verzi prin înfiinţarea de parc 
nou în comuna Mogoşeşti Siret,  jud. 
Iaşi. 
 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru îmbunătăţirea calităţii 
mediului se impune construirea de 
noi spaţii verzi în comuna 
menţionată. Obiectiv nou de 
investitie, proiect depus la AFM in 
vederea finantarii. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1. Programul naţional de 
îmbunataţire a calităţii mediului 
prin realizarea de spaţii verzi în 
localităţi se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 
 

87.  Anexa 3/23/02   
Ministerul Mediului şi Pădurilor  

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 178 mii lei pentru înlocuire  

Obiectiv nou de investitie, proiect 
aprobat la finanţare având 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
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Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
 
art. 02, alin. 14 – Programe 
multianule de mediu şi gospodărire 
a apelor 

sistem clasic de incalzire cu pompe 
de căldură sol-apă şi panouri solare 
pentru prepararea apei calde 
menajere la Grădiniţa Mogoşeşti 
Siret, Şcoala Mogosesti Siret şi 
Şcoala Muncelu de Sus, Comuna 
Mogosesti- Siret, jud. Iaşi. 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

contractul nr.762/N/13.09.2010 
depus la Administraţia Fondului 
pentru.Mediu. 
Protejarea mediului înconjurător 
prin înlocuirea  sistemelor  
clasice de încălzire şi realizarea 
unor economii sibstanţiale prin 
reducerea cheltuielilor la utilităţi. 
 

1. Programul privind instalarea 
sistemelor de incălzire  care 
utilizează energie regenerabilă, 
inclusiv înlocuirea sau 
completarea sisitemelor clasice 
de încalzire,  se asigură din  
Fondul pentru Mediu, iar potrivit 
art.3 din OUG nr.196/2005 
privind Fondul pentru mediu,  
analiza, selectarea, finantarea, 
urmarirea si controlul 
impelementarii proiectelor 
finantate din acest Fond se fac in 
conformitate cu prevederile 
Ghidurilor de finantare şi ale 
actelor normative date in 
aplicare. 

88.  Anexa 3/23/02   
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
 
art. 02, alin. 14 – Programe 
multianule de mediu şi gospodărire 
a apelor 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2.349  mii lei pentru realizare a 4 
parcuri in satele Mălăeşti, Sângeri, 
Bulbucani, Gropniţa, in Comuna 
Gropniţa, jud. Iaşi. 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 

Pentru petrecearea timpului liber şi 
recreerea intr-un spatiu curat cu 
spatii verzi, pe o suprafata cat mai 
mare si pentru imbunatatirea 
factorilor de mediu din cele 4 
localităţi. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul naţional de 
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Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

îmbunataţire a calităţii mediului 
prin realizarea de spaţii verzi în 
localităţi se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 
 

89.  Anexa 3/23/02   
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
 
art. 02, alin. 14 – Programe 
multianule de mediu şi gospodărire 
a apelor 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 271 mii lei pentru realizare de 
spatii verzi prin construire de parc 
nou în Comuna Erbiceni, jud. Iaşi. 
 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru alinierea la normele Uniunii 
Europene în ceea ce priveşte media 
de spaţiu verde pe cap de locuitor. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul naţional de 
îmbunataţire a calităţii mediului 
prin realizarea de spaţii verzi în 
localităţi se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
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proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 

 
90.  Anexa 3/23/02   

Ministerul Mediului şi Pădurilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
 
art. 02, alin. 14 – Programe 
multianule de mediu şi gospodărire 
a apelor 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 353  mii lei pentru realizare spaţii 
verzi prin construire de parcuri noi în 
Comuna Dumeşti, jud. Iaşi. 
 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru îmbunătăţirea calităţii 
mediului se impune construirea de 
noi spaţii verzi în comuna 
menţionată. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul naţional de 
îmbunataţire a calităţii mediului 
prin realizarea de spaţii verzi în 
localităţi se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 
 

91.  Anexa 3/23/02   
Ministerul Mediului şi Pădurilor  

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 8.000 mii lei pentru îmbunătăţirea 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare continuării obiectivului  

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
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Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
 
art. 02, alin. 14 – Programe 
multianule de mediu şi gospodărire 
a apelor 

infrastructurii de apă potabilă şi apă 
uzată în Comuna Dumeşti, jud. Iaşi. 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

de investitie Sumele sunt necesare 
pentru îmbunătăţirea infrastructurii 
de apă  şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 

1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2.Prin bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor,  potrivit 
art.2 din OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor se 
finantează şi reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată . 
3.Cuantumul finantarii  de la 
bugetul de stat pe proiecte si 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba pe baza de hotarare a 
Guvernului la propunerea  
autoritatii publice centrale pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale. 
 

92.  Anexa 3/23/02   
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 200 mii lei pentru Proiect de 
îmbunătăţire a calităţii mediului, 
Comuna A.I.Cuza, jud. Iaşi. 
 

Obiectiv nou de investitie cu 
impact asupra mediului, banii sunt 
necesari pentru cofinantare.  

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
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administraţiei publice  
 
art. 02, alin. 14 – Programe 
multianule de mediu şi gospodărire 
a apelor 

Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul naţional de 
îmbunataţire a calităţii mediului 
prin realizarea de spaţii verzi în 
localităţi se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 
 

93.  Anexa 3/23/02   
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
 
art. 02, alin. 14 – Programe 
multianule de mediu şi gospodărire 
a apelor 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 
200 mii lei pentru înlocuire sistem 
clasic de incalzire cu pompe de 
căldură sol, apa şi panouri solare 
pentru preparare apă caldă şi 
menajeră la SAM Scheia, Şcoala 
A.I.Cuza  si Primăria din Comuna 
A.I.Cuza, jud. Iaşi. 
 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei, 

Obiectiv nou de investitii cu impact 
social, bani sunt necesari pentru 
cofinantare. Prin implementarea 
unor astfel de soluţii de încălzire se 
contribuie la protejarea mediului 
înconjurător si la reducerea 
cheltuielilor cu utilităţile. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul privind instalarea 
sistemelor de incălzire  care 
utilizează energie regenerabilă, 
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Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
 Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

inclusiv înlocuirea sau 
completarea sisitemelor clasice 
de încalzire,  se asigură din  
Fondul pentru Mediu, iar potrivit 
art.3 din OUG nr.196/2005 
privind Fondul pentru mediu,  
analiza, selectarea, finantarea, 
urmarirea si controlul 
impelementarii proiectelor 
finantate din acest Fond se fac in 
conformitate cu prevederile 
Ghidurilor de finantare şi ale 
actelor normative date in 
aplicare. 

94.  Anexa 3/23/02   
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
 
art. 02, alin. 14 – Programe 
multianule de mediu şi gospodărire 
a apelor 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 
750 mii lei pentru valorificarea 
resurselor regenerabile de energie 
prin introducerea sistemelor de 
iluminat neconvenţionale în Comuna 
Răchiteni, jud. Iaşi. 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 

Finanţarea unei astfel de investiţii 
în energiilor regenerabile constituie 
o prioritate la nivel european -ca, 
de altfel, la întreaga scară 
planetară- şi, în egală măsură, ar 
trebui să constituie o prioritate a 
Guvernului României. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul privind instalarea 
sistemelor de incălzire  care 
utilizează energie regenerabilă, 
inclusiv înlocuirea sau 
completarea sisitemelor clasice 
de încalzire,  se asigură din  
Fondul pentru Mediu, iar potrivit 
art.3 din OUG nr.196/2005 
privind Fondul pentru mediu,  
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Camera Deputaţilor şi Senat 
 

analiza, selectarea, finantarea, 
urmarirea si controlul 
impelementarii proiectelor 
finantate din acest Fond se fac in 
conformitate cu prevederile 
Ghidurilor de finantare şi ale 
actelor normative date in 
aplicare. 

95.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului si Padurilor 
51, Titlul VI transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.02, alin.14  Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarirea apelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
1000 mii lei pentru infiintare spatii 
verzi in satele: Durnesti, Cucuteni, 
Guranda din comuna Durnesti, jud. 
Botosani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul naţional de 
îmbunataţire a calităţii mediului 
prin realizarea de spaţii verzi în 
localităţi se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 
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96.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului si Padurilor 
51, Titlul VI transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.02, alin.14  Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarirea apelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
171 mii lei pentru producerea de 
energie regenerabila prin panouri 
fotovoltaice in localitatea Varfu 
Campului, jud. Botosani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul creşterea 
producţiei de energie din surse 
regenerabile, se asigură din  
Fondul pentru Mediu, iar potrivit 
art.3 din OUG nr.196/2005 
privind Fondul pentru mediu,  
analiza, selectarea, finantarea, 
urmarirea si controlul 
impelementarii proiectelor 
finantate din acest Fond se fac in 
conformitate cu prevederile 
Ghidurilor de finantare şi ale 
actelor normative date in 
aplicare. 
 

97.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului si Padurilor 
51, Titlul VI transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.02, alin.14  Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarirea apelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
516 mii lei pentru realizarea 
sistemului de transformare a energiei 
solare in energie electrica necesara  
pentru consumul propriu al comunei 
Broscauti, jud. Botosani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  

Cofinantare fonduri europene. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
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Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul creşterea 
producţiei de energie din surse 
regenerabile, se asigură din  
Fondul pentru Mediu, iar potrivit 
art.3 din OUG nr.196/2005 
privind Fondul pentru mediu,  
analiza, selectarea, finantarea, 
urmarirea si controlul 
impelementarii proiectelor 
finantate din acest Fond se fac in 
conformitate cu prevederile 
Ghidurilor de finantare şi ale 
actelor normative date in 
aplicare. 
 

98.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului si Padurilor 
51, Titlul VI transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.02, alin.14  Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarirea apelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
134 mii lei pentru sistem integrat de 
management al desurilor în comuna 
Călăraşi pentru 8 comune din jud. 
Botosani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investitii. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programele multinauale 
privind alimentarea cu apă 
aprobate în baza OG nr.40/2006, 
se implementează începand cu 
anul 2006 pe o perioadă de 7 ani. 
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99.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului si Padurilor 
51, Titlul VI transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.02, alin.14  Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarirea apelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
680 mii lei pentru reamenajare iaz 
satesc in satul Ciornohal, comuna 
Calarasi, jud. Botosani 
Autori: 
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială nu poate 
fi aprobată fără stabilirea sursei 
de finanţare”. 
 

100.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului si Padurilor 
51, Titlul VI transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.02, alin.14  Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarirea apelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
100 mii lei pentru reamenajare iaz 
satesc in satul Ringhilesti, comuna 
Santa Mare, jud. Botosani 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din Constituţia 
României republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială nu poate 
fi aprobată fără stabilirea sursei 
de finanţare”. 
 

101.  Anexa 3/23/02 – Ministerul 
Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 100 mii lei pentru 
platforma betonată depozitare 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune şi un mediu de viaţă sănătos 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

deşeuri menajere populaţie, Fetesti, 
judeţul Ialomiţa. 
 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

 
 

finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2.Prin bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor,  potrivit 
art.2 din OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor se 
finantează şi sisiteme integrate 
de management al deşeurilor . 
3.Cuantumul finantarii  de la 
bugetul de stat pe proiecte si 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba pe baza de hotarare a 
Guvernului la propunerea  
autoritatii publice centrale pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale 

102.  Anexa 3/23/02 – Ministerul 
Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 400 mii lei pentru 
amenajare parc 7000 mp. Comuna 
Mihail Kogălniceanu, judeţul 
Ialomiţa. 
 
 
Autori:  

Pentru petrecearea timpului liber si 
recreerea intr-un spatiu curat cu 
spatii verzi si pentru imbunatatirea 
factorilor de mediu din localitate. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
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deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul naţional de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localităţi se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 
 

103.  Anexa 3/23/02 – Ministerul 
Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 430 mii lei pentru 
cofinanţare noi capacităţi de 
producere a energiei termice prin 
valorificarea resurselor de energii 
regenerabile pentru şcoala nr.1 şi 
spital, Fetesti, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 

Pentru valorificarea resurselor 
regenerabile. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul creşterea 
producţiei de energie din surse 
regenerabile, se asigură din  
Fondul pentru Mediu, iar potrivit 
art.3 din OUG nr.196/2005 
privind Fondul pentru mediu,  
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Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

analiza, selectarea, finantarea, 
urmarirea si controlul 
impelementarii proiectelor 
finantate din acest Fond se fac in 
conformitate cu prevederile 
Ghidurilor de finantare şi ale 
actelor normative date in 
aplicare. 
 

104.  Anexa 3/23/02 – Ministerul 
Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 720 mii lei pentru 
construire platforma de compost 
pentru deseurile provenite din 
zootehnie, Stelnica, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a fi în concordanţă cu 
normele UE 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

105.  Anexa 3/23/02 – Ministerul 
Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 200 mii pentru 
construire dig protecţie pentru 
locuinţele din zona inundabilă în 
comuna Stelnica, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 

Pentru prevenirea inundaţiilor Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
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deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2.Prin bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor,  potrivit 
art.2 din OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor se 
finantează şi lucrari noi de 
apărare impotriva inundaţiilor. 
3.Cuantumul finantarii  de la 
bugetul de stat pe proiecte si 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba pe baza de hotarare a 
Guvernului la propunerea  
autoritatii publice centrale pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale 

106.  Anexa 3/23/02 – Ministerul 
Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 200 mii lei pentru 
platforma ecologica pentru gunoaie, 
în comuna Grindu, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 

Pentru a fi în concordanţă cu 
normele UE. 
 
 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2.Prin bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor,  potrivit 
art.2 din OG nr.40/2006 pentru 
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Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor se 
finantează şi lucrari noi de 
apărare impotriva inundaţiilor. 
3.Cuantumul finantarii  de la 
bugetul de stat pe proiecte si 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba pe baza de hotarare a 
Guvernului la propunerea  
autoritatii publice centrale pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale 

107.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
897 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare Parc 
Municipal Aiud judeţul Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
 deputat PNL Călin Potor,   
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
        
Grupurile parlamentare reunite ale 

Investiţie destinată creşterii 
suprafeţelor de zone verzi în 
localităţi, precum şi practicării 
activităţilor sportive şi de agrement 
de către locuitorii municipiului. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul naţional de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
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PNL si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 
 

108.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
430 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Extindere si reabilitare 
infrastructura apa si apa uzata in 
oraşul Câmpeni, jud.Alba -Program 
operational mediu  
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor,  
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
         
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Construirea unei statii de epurare si 
canalizare generala este obligatorie 
in orasul Câmpeni. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2.Prin bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor,  potrivit 
art.2 din OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor se 
finantează şi reabilitarea si 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apă uzată. 
3.Cuantumul finantarii  de la 
bugetul de stat pe proiecte si 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba pe baza de hotarare a 
Guvernului la propunerea  
autoritatii publice centrale pe 
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baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale 

109.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
130 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Îmbunatatirea calitatii 
mediului urban prin infiintarea unui 
Parc si reamenajare peisagistica in 
oraşul Câmpeni, jud.Alba  
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
  deputat PNL Călin Potor, 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Ridicarea calitatii mediului urban 
este necesara si in orasul Câmpeni, 
pentru a putea atinge normele 
europene de viata. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul naţional de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 
 

110.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
2.019 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Retea apa, retea 
canalizare menajera si statie de 
epurare in localitatea Vinerea, oraş 

Executat 70% din lucrare. Proiectul 
este depus la Adiministratia 
Fondului de Mediu.. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Programul protectia resurselor 
de apă, sisteme integrate de 
alimentare cu apă, statii de 
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14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Cugir, judeţul Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor, 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

tratare, canalizare şi staţii de 
epurare,  se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 

111.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
3.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Consolidare deal Banta, 
oras Ocna Mures, judeţul Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor,  
 Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiect nou de investitii cu impact 
social. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

112.  Anexa 3/23/02 - Ministerul Din suma prevăzută se alocă suma de  Obiect nou de investitii. 1.Nu se precizează sursa de 
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Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Amenajare parc in 
orasul Ocna Mures, cartier Uioara de 
Sus, judeţul Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor, 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul naţional de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 
 

113.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1.100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Amenajare spaţii verzi, 
Comuna Daia Romana. judeţul Alba.  
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor, 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 

Continuare obiectiv. Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul naţional de 
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Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
        
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 
 

114.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
4.200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Extindere apa uzata - 
distributie apa potabila in comuna 
Daia Romana, judeţul Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor,            
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţii. Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programele multinauale 
privind alimentarea cu apă 
aprobate în baza OG nr.40/2006, 
se implementează începand cu 
anul 2006 pe o perioadă de 7 ani. 

115.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
123 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Realizare sistem 
complet de instalatii de apa si 

Proiect depus la A.F.M. in analiza. 
Suma necesara reprezinta suma 
neeligibila la proiect. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
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administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

canalizare in comuna Şugag, judeţul 
Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor, 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
          
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul protectia resurselor 
de apă, sisteme integrate de 
alimentare cu apă, staţii de 
tratare, canalizare şi staţii de 
epurare, se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 
 

116.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Alimentare cu apa in 
satul Feisa, comuna Jidvei, judeţul 
Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor,  
 
 Deputat Daniel Chiţoiu 

Cofinantare fonduri europene. Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
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Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
        
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

117.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Alimentare cu apa si 
statie de epurare in satul Capalna, 
comuna Jidvei, judeţul Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor, 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
   
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Cofinantare fonduri europene. Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

118.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
150 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Program Crestere 
eficienta energetica, comuna Jidvei, 

Cofinantare fonduri europene. Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 76 -

administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

judeţul Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor,  
 
 Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
     
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

119.  Anexa 3/23/02 – Ministerul 
Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
9000 mii lei pentru canalizare şi apă, 
comuna Dumitreşti, jud Vrancea 
 
Iniţiatori: deputat PNL Nini 
Săpunaru, deputat PNL Chiţoiu 
Daniel, deputat PNL Nicolaescu 
Eugen, deputat PNL Dontu Mihai, 
deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ţintean Ioan, deputat PNL 
Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare şi apă. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

120.  Anexa 3/23/02 – Ministerul 
Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
10 mii lei pentru amenajare parc în 
localitatea Dumitreşti, jud Vrancea  

Pentru petrecearea timpului liber si 
recreerea intr-un spatiu curat cu 
spatii verzi si pentru imbunatatirea 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

 
Iniţiatori: deputat PNL Nini 
Săpunaru, deputat PNL Chiţoiu 
Daniel, deputat PNL Nicolaescu 
Eugen, deputat PNL Dontu Mihai, 
deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ţintean Ioan, deputat PNL 
Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

factorilor de mediu din localitate. 
 

finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul naţional de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 
 

121.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/23/02 – Ministerul 
Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
450 mii lei pentru pentru  finanţarea 
obiectivului Canalizarea şi epurarea 
apelor uzate menajere în localitatea 
Drăganu, jud. Argeş. 
 
  Autori: deputat PNL  Andrei Gerea, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 

Cofinanţare 15% pentru continuare 
obiectiv de investiţii 
Convenţie cu Minitserul Mediului 
şi Pădurilor prin Programul – 
reabilitare şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă uzată 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programele multinauale 
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Ţintean, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Eugen 
Nicolăescu 
 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

privind alimentarea cu apă 
aprobate în baza OG nr.40/2006, 
se implementează începand cu 
anul 2006 pe o perioadă de 7 ani. 

122.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/23/02 – Ministerul 
Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare parc din zona 
de blocuri în oraşul Ştefăneşti, jud. 
Argeş 
 
Autori: deputat PNL  Andrei Gerea, 
deputat PNL Mihai Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Eugen 
Nicolăescu 
 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv nou de investiţie Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul naţional de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare 

123.  Anexa 3/23/02   
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
580 mii lei pentru refacere maluri 
Valea Magoaja dupa inundaţiile din 

Infrastrucură grav afectată în urma 
inundaţiilor, lucrarea fiind necesară 
pentru refacerea malurilor şi astfel 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
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Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
 
art. 02, alin. 14 – Programe 
multianule de mediu şi gospodărire 
a apelor 

06.08.2010, com. Chiuiesti, jud. 
Cluj. 
 
. 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

vor fi prevenite  alte dezastre. finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2.Prin bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor,  potrivit 
art.2 din OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor se 
finantează şi lucrarile noi de 
apărare impotriva inundaţiilor. 
3.Cuantumul finantarii  de la 
bugetul de stat pe proiecte si 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba pe baza de hotarare a 
Guvernului la propunerea  
autoritatii publice centrale pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale 

124.  Anexa 3/23/02   
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
 
art. 02, alin. 14 – Programe 

Din duma prevăzută se alocă suma 
de 2 000 mii lei pentru introducere 
sistem de încălzire, pompe cu căldură 
(energie neconvenţională)  pentru 
dispensar, Şcoala Generală şi Cămin 
Cultural, comuna Vultureni, jud. 
Cluj. 
 

Protejarea mediului înconjurător 
prin înlocuirea  sistemelor  
clasice de încălzire şi realizarea 
unor economii sibstanţiale prin 
reducerea cheltuielilor la utilităţi. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
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multianule de mediu şi gospodărire 
a apelor 

 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul creşterea 
producţiei de energie din surse 
regenerabile, se asigură din  
Fondul pentru Mediu, iar potrivit 
art.3 din OUG nr.196/2005 
privind Fondul pentru mediu,  
analiza, selectarea, finantarea, 
urmarirea si controlul 
impelementarii proiectelor 
finantate din acest Fond se fac in 
conformitate cu prevederile 
Ghidurilor de finantare şi ale 
actelor normative date in 
aplicare. 
 

125.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1000 mii lei pentru  regularizarea, 
refacerea îndiguirea şi întărirea de 
maluri pe râurile Clit şi Solca din 
comuna Arbore, judeţul Suceava. 
 
Autori:  
Deputat Mircea Irimescu, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Inundaţiile din 2008 şi 2010 au 
distrus malurile pe distanţe de 
câţiva km. Drumul comunal, mai 
multe poduri podeţe, cât şi unele 
gospodării sunt în pericol de a fi 
distruse la viitoarele viituri 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2.Prin bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor,  potrivit 
art.2 din OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
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gospodărire a apelor se 
finantează şi lucrarile noi de 
apărare impotriva inundaţiilor. 
3.Cuantumul finantarii  de la 
bugetul de stat pe proiecte si 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba pe baza de hotarare a 
Guvernului la propunerea  
autoritatii publice centrale pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale 

126.  Anexa 3/23/02 - Ministerul 
Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1000 mii lei pentru realizare lucrări 
de întărire a malurilor distruse de 
inundaţii în comuna Iaslovăţ, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:  
Deputat Mircea Irimescu, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Lucrări neefectuate după 
inundaţiile din 2010. În cazul unor 
inundaţii viitoare pagubele vor fi 
însemnate. Lăsarea stării de lucruri 
în starea actuală creează o stare de 
spirit în comunitatea locală. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2.Prin bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor,  potrivit 
art.2 din OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor se 
finantează şi lucrarile noi de 
apărare impotriva inundaţiilor. 
3.Cuantumul finantarii  de la 
bugetul de stat pe proiecte si 
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unitati administrativ teritoriale 
se aproba pe baza de hotarare a 
Guvernului la propunerea  
autoritatii publice centrale pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale 

127.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1000 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Amenajare spatii verzi 
loc Comanda”- oraşul Strehaia, jud 
Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite 
ale PNL 

Obiectiv nou CF Ordin 1107/2009 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul naţional de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare 

128.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 352 mii lei  pentru finanţarea 

Obiectiv nou de investiţie cu 
impact social 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
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Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărirea apelor 

obiectivului Reabilitare, 
modernizare spaţii verzi şi parcuri 
în municipiul Medgidia, jud. 
Constanţa 
 
Autori: deputat PNL Gheorghe 
Dragomir,  
deputat PNL Mihai Lupu şi senator 
PNL Puiu Haşotti 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul naţional de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare 

129.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
 Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
450 mii lei pentru pentru  finanţarea 
obiectivului Canalizarea şi epurarea 
apelor uzate menajere în localitatea 
Drăganu, jud. Argeş. 
 
  Autori: deputat PNL  Andrei Gerea 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Cofinanţare 15% pentru 
continuare obiectiv de investiţii 
Convenţie cu Minitserul Mediului 
şi Pădurilor prin Programul – 
reabilitare şi extinderea 
infrastructurii de apă şi apă uzată 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2.Prin bugetul Ministerului 
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Mediului şi Pădurilor,  potrivit 
art.2 din OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor se 
finantează şi lucrarile de 
reabilitare şi extindere 
infrastructură apă şi apă uzată. 
3.Potrivit art.6 din OG 
nr.40/2006 aceste programe se 
implementează incepand cu anul 
2006  pe o perioada de 7 ani. 

130.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare parc din zona 
de blocuri în oraşul Ştefăneşti, jud. 
Argeş 
 
Autori: deputat PNL  Andrei Gerea 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv nou de investiţie Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul naţional de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
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Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare 

131.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
 Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
897 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare Parc 
Municipal Aiud judeţul Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
 deputat PNL Călin Potor,           
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Investiţie destinată creşterii 
suprafeţelor de zone verzi în 
localităţi, precum şi practicării 
activităţilor sportive şi de agrement 
de către locuitorii municipiului. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul naţional de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare 

132.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
2.019 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Retea apa, retea 
canalizare menajera si statie de 
epurare in localitatea Vinerea, oraş 

Executat 70% din lucrare. Proiectul 
este depus la Adiministratia 
Fondului de Mediu.. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1. Programul protectia resurselor 
de apă, sisteme integrate de 
alimentare cu apă, staţii de 
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14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Cugir, judeţul Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor,            
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

tratare, canalizare şi staţii de 
epurare, se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 
 

133.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Amenajare parc in 
orasul Ocna Mures, cartier Uioara de 
Sus, judeţul Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor,            
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiect nou de investitii. Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul naţional de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
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Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare 

134.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
3.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Consolidare deal Banta, 
oras Ocna Mures, judeţul Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor,            
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiect nou de investitii cu impact 
social. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

135.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1.100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Amenajare spaţii verzi, 
Comuna Daia Romana. judeţul Alba.  
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor,            
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv. Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul naţional de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
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si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare 

136.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
4.200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Extindere apa uzata + 
distributie apa potabila in comuna 
Daia Romana, judeţul Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor,            
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţii. Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2.Prin bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor,  potrivit 
art.2 din OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor se 
finantează şi lucrarile de 
reabilitare şi extindere 
infrastructură apă şi apă uzată. 
3.Potrivit art.6 din OG 
nr.40/2006 aceste programe se 
implementează incepand cu anul 
2006  pe o perioada de 7 ani. 

137.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
 Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
123 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Realizare sistem 

Proiect depus la A.F.M. in analiza. 
Suma necesara reprezinta suma 
neeligibila la proiect. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1. Programul protectia resurselor 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

complet de instalatii de apa si 
canalizare in comuna Şugag, judeţul 
Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor,            
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

de apă, sisteme integrate de 
alimentare cu apă, staţii de 
tratare, canalizare şi staţii de 
epurare, se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 
 

138.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Alimentare cu apa in 
satul Feisa, comuna Jidvei, judeţul 
Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor,            
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Cofinantare fonduri europene. Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2.Prin bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor,  potrivit 
art.2 din OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor se 
finantează şi lucrarile de 
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reabilitare şi extindere 
infrastructură apă şi apă uzată. 
3.Potrivit art.6 din OG 
nr.40/2006 aceste programe se 
implementează incepand cu anul 
2006  pe o perioada de 7 ani. 

139.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Alimentare cu apa si 
statie de epurare in satul Capalna, 
comuna Jidvei, judeţul Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor,            
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Cofinantare fonduri europene. Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2.Prin bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor,  potrivit 
art.2 din OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor se 
finantează şi lucrarile de 
reabilitare şi extindere 
infrastructură apă şi apă uzată. 
3.Potrivit art.6 din OG 
nr.40/2006 aceste programe se 
implementează incepand cu anul 
2006  pe o perioada de 7 ani. 

140.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
150 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Program Crestere 

Cofinantare fonduri europene. Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

eficienta energetica, comuna Jidvei, 
judeţul Alba.   
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor,            
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul creşterea 
producţiei de energie din surse 
regenerabile, se asigură din  
Fondul pentru Mediu, iar potrivit 
art.3 din OUG nr.196/2005 
privind Fondul pentru mediu,  
analiza, selectarea, finantarea, 
urmarirea si controlul 
impelementarii proiectelor 
finantate din acest Fond se fac in 
conformitate cu prevederile 
Ghidurilor de finantare şi ale 
actelor normative date in 
aplicare 

141.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1000 mii lei pentru  regularizarea, 
refacerea îndiguirea şi întărirea de 
maluri pe râurile Clit şi Solca din 
comuna Arbore, judeţul Suceava. 
 
Autori:  
Deputat Mircea Irimescu, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 

Inundaţiile din 2008 şi 2010 au 
distrus malurile pe distanţe de 
câţiva km. Drumul comunal, mai 
multe poduri podeţe, cât şi unele 
gospodării sunt în pericol de a fi 
distruse la viitoarele viituri 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2.Prin bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor,  potrivit 
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Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

art.2 din OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor se 
finantează şi lucrarile de 
reabilitare şi extindere 
infrastructură apă şi apă uzată. 
3.Potrivit art.6 din OG 
nr.40/2006 aceste programe se 
implementează incepand cu anul 
2006  pe o perioada de 7 ani. 

142.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1000 mii lei pentru realizare lucrări 
de întărire a malurilor distruse de 
inundaţii în comuna Iaslovăţ, judeţul 
Suceava. 
 
Autori:  
Deputat Mircea Irimescu, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Lucrări neefectuate după 
inundaţiile din 2010. În cazul unor 
inundaţii viitoare pagubele vor fi 
însemnate. Lăsarea stării de lucruri 
în starea actuală creează o stare de 
spirit în comunitatea locală. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

143.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru obiectivul „Regularizare curs 
de apă Valea Sântioara”, com. 
Mărişelu, jud. Bistriţa-Năsăud  

Obiectiv nou, esenţial pentru 
comunitatea locală 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
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14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

144.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor 
 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 1.500 mii lei 
pentru obiectivul „Decolmatare 
pârâu Valea Măgurii”, com. 
Mărişelu, jud. Bistriţa-Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv nou, esenţial pentru 
comunitatea locală 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

145.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor 
 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 1.500 mii lei 
pentru obiectivul „Regularizare curs 
râu”, com. Poiana Ilvei, jud. Bistriţa-
Năsăud  
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv nou, esenţial pentru 
comunitatea locală 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

146.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 100 mii lei pentru 
platforma betonată depozitare 
deşeuri menajere populaţie, Fetesti, 
judeţul Ialomiţa. 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune şi un mediu de viaţă sănătos 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
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14  
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora; 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

147.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 400 mii lei pentru 
amenajare parc 7000 mp. Comuna 
Mihail Kogălniceanu, judeţul 
Ialomiţa. 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora; 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru petrecearea timpului liber si 
recreerea intr-un spatiu curat cu 
spatii verzi si pentru imbunatatirea 
factorilor de mediu din localitate. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul imbunatatirea 
calitatii mediului prin realizarea 
de spatii verzi in localitati, se 
asigură din  Fondul pentru 
Mediu, iar potrivit art.3 din 
OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare 

148.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 430 mii lei pentru 
cofinanţare noi capacităţi de 

Pentru valorificarea resurselor 
regenerabile. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

producere a energiei termice prin 
valorificarea resurselor de energii 
regenerabile pentru şcoala nr.1 şi 
spital, Fetesti, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora; 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul creşterea 
producţiei de energie din surse 
regenerabile, se asigură din  
Fondul pentru Mediu, iar potrivit 
art.3 din OUG nr.196/2005 
privind Fondul pentru mediu,  
analiza, selectarea, finantarea, 
urmarirea si controlul 
impelementarii proiectelor 
finantate din acest Fond se fac in 
conformitate cu prevederile 
Ghidurilor de finantare şi ale 
actelor normative date in 
aplicare 

149.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 720 mii lei pentru 
construire platforma de compost 
pentru deseurile provenite din 
zootehnie, Stelnica, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora; 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Pentru a fi în concordanţă cu 
normele UE 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

150.  Anexa 3/23/02  Din suma prevăzută se propune Pentru prevenirea inundaţiilor Propunem respingerea 
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Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

alocarea  sumei de 200 mii pentru 
construire dig protecţie pentru 
locuinţele din zona inundabilă în 
comuna Stelnica, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora; 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2.Prin bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor,  potrivit 
art.2 din OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor se 
finantează şi lucrarile de apărare 
impotriva inundatiilor. 
3.Potrivit art.6 din OG 
nr.40/2006 aceste programe se 
implementează incepand cu anul 
2006  pe o perioada de 7 ani. 

151.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 200 mii lei pentru 
platforma ecologica pentru gunoaie, 
în comuna Grindu, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora; 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a fi în concordanţă cu 
normele UE. 
 
 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2.Prin bugetul Ministerului 
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Mediului şi Pădurilor,  potrivit 
art.2 din OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor se 
finantează şi lucrarile 
managementul integrat al 
deseurilor. 
 

152.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14  

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 618 mii lei pentru amenajare 
parc nou, în localitatea Păclişa, 
com. Toteşti, judeţul Hunedoara 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv important – dosar depus 
la Ministerul Mediului nr. 
49291/06.10.2009 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul spatii verzi in 
localitati se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare 

153.  Anexa 3/23/02  Din suma prevăzută se alocă suma Obiectiv important pentru Propunem respingerea 
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Ministerul Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

de 500 mii lei pentru regularizare 
pârâu Nojag, comuna Certeju de 
Sus, judeţul Hunedoara.  
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

comunitatea locală. amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

154.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 150 mii lei pentru amenajare 
parc Izvor, în localitatea Baia Criş, 
judeţul Hunedoara 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţii. Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

155.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 50 mii lei pentru amenajare 
spaţii verzi, în localitatea Visca, 
com. Vorţa, judeţul Hunedoara 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Cofinanţare Fonduri Ministerul 
Mediului.  

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

156.  Anexa 3/23/02 Din suma prevăzută se alocă suma Pentru petrecearea timpului liber si Propunem respingerea 
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Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

de 65 mii lei pentru amenajare 
parc, în localitate Crişcior, judeţul 
Hunedoara 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

recreerea intr-un spatiu curat cu 
spatii verzi si pentru imbunatatirea 
factorilor de mediu din localitate. 
 

amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul spatii verzi in 
localitati se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare 

157.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1187 mii lei pentru amenajare 
parc pe faleza Jiului de Vest, 
judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv important pentru 
comunitatea locală. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul spatii verzi in 
localitati se asigură din  Fondul 
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pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare 

158.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1110 mii lei pentru reabilitare şi 
extindere Parcul Tineretului, 
municipiul Hunedoara, judeţul 
Hunedoara 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Venituri bugetare insuficiente Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul spatii verzi in 
localitati se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare 

159.  Anexa 3/23/02 Din suma prevăzută se alocă suma Cofinanţare. Obiectiv important Propunem respingerea 
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Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

de 285 mii lei pentru construire şi 
amenajare parc în localitatea 
Băniţa, judeţul Hunedoara.  
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

pentru comunitatea locală. amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul spatii verzi in 
localitati se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare 

160.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 4714 mii lei pentru finalizare 
obiectiv de canalizare şi staţie de 
pompare, oraş Simeria, judeţul 
Hunedoara.  
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv de investiţii în 
continuare – este importantă 
finalizarea acestuia pentru 
evitarea degradării lucrării. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2.Prin bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor,  potrivit 
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art.2 din OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor se 
finantează şi reabilitare si 
extinedere infrastructura de apă 
si apă uzată. 
 
3.Cuantumul finantarii de la 
bugetul de stat potrivit OG 
nr.40/2006 pe proiecte de 
investitii si pe unitati 
administrativ-teritoriale se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatii publice centrale in 
domeniul protectiei mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale.    
 

161.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
 Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru obiectivul 
„Amenajare spatii verzi„ Comuna 
Costache Negri, judetul Galati 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Amendamentul este necesar 
pentru finantarea obiectivului de 
investitii, de acest spatiu verde 
urmand să beneficieze intreaga 
comunitate locala. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul spatii verzi in 
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localitati se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare 

162.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
98 mii lei pentru Amenajare parc -sat 
Branistea,com.Branistea, judetul 
Galati 
  
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Amendamentul este necesar pentru 
finalizarea obiectivului de investitii, 
de acest spatiu verde urmand să 
beneficieze intreaga comunitate 
locala. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul spatii verzi in 
localitati se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare 
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163.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
650 mii lei pentru obiectivul 
„Amenajare parc zona centrala”, 
Comuna Cuza Voda, judetul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Amendamentul este necesar 
pentru finantarea obiectivului de 
investitii, de acest spatiu verde 
urmand să beneficieze intreaga 
comunitate locala. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul spatii verzi in 
localitati se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare 

164.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4745 mii lei pentru obiectivul 
„Sistem ecologic de Gestionare 
Economica a Deseurilor”, Comuna 
Nicoresti, judetul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite 
ale PNL 

Amendamentul este necesar 
pentru finantarea obiectivului de 
investitii, sistemul ecologic e 
gestionare al deseurilor fiind 
absolut necesar comunitatii 
locale. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2.Prin bugetul Ministerului 
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Mediului şi Pădurilor,  potrivit 
art.2 din OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor se 
finantează şi sisteme integrate de 
management al deseurilor. 
3.Cuantumul finantarii de la 
bugetul de stat potrivit OG 
nr.40/2006 pe proiecte de 
investitii si pe unitati 
administrativ-teritoriale se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatii publice centrale in 
domeniul protectiei mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale.    
 

165.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
601 mii lei pentru obiectivul 
„Amenajare Spatiu Verde sat 
Dobrinesti”, Comuna Nicoresti, 
judetul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite 
ale PNL 

Amendamentul este necesar 
pentru finantarea obiectivului de 
investitii, de acest spatiu verde 
urmand să beneficieze intreaga 
comunitate locala. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul spatii verzi in 
localitati se asigură din  Fondul 
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pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare 

166.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
 Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
799 mii lei pentru obiectivul 
„Completare a sistemelor clasice de 
incalzire cu sistem care utilezeaza 
energie geotermala aferente: Scoala 
gimnaziala Tudor Pamfile, cu clasele 
I- VIII str. Stefan cel Mare, nr. 183”, 
Comuna Tepu, judetul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Modernizarea este necesara 
pentu a oferi conditii decente de 
pregatire elevilor, imbunatatind 
in plus si factorii de mediu din 
localitate. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul instalarea 
sistemelor clasice de incalzire 
care utilizează energie 
regenerabila , se asigură din  
Fondul pentru Mediu, iar potrivit 
art.3 din OUG nr.196/2005 
privind Fondul pentru mediu,  
analiza, selectarea, finantarea, 
urmarirea si controlul 
impelementarii proiectelor 
finantate din acest Fond se fac in 
conformitate cu prevederile 
Ghidurilor de finantare şi ale 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 107 -

actelor normative date in 
aplicare 

167.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
5000 mii lei pentru obiectivul 
„Impadurire teren neproductiv”, 
Comuna Nicoresti, judetul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite 
ale PNL 

Este necesara adoptarea 
amendamentului deoarece prin 
realizare aobiectivului de 
investitii se imbunatatesc factorii 
de mediu din localitate. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul impadurirea 
pădurilor degradate, 
reconstructia ecologica şi 
gospodarirea durabilă a 
pădurilor, se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare 

168.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
600 mii lei pentru obiectivul 
„Amenajare Parc”, Comuna 
Negrilesti, judetul Galati. 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 

Amendamentul este necesar 
pentru finantarea obiectivului de 
investitii, de acest spatiu verde 
urmand să beneficieze intreaga 
comunitate locala. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
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şi gospodărire a apelor Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite 
ale PNL 

republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul spatii verzi in 
localitati se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare 

169.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
25 mii lei pentru Reabilitare parc sat 
Vasile Alecsandri com.Branistea, 
judetul Galati 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Amendamentul este necesar pentru 
finalizarea obiectivului de investitii, 
de acest spatiu verde urmand să 
beneficieze intreaga comunitate 
locala. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul spatii verzi in 
localitati se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
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proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare 

170.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului si Padurilor 
Titlul 23 Cap 5001, art. 20, alin 23 
Prevenirea si combaterea 
inundatiilor si ingheturilor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1000 mii lei pentru obiectivul de 
investitii „Amenajare rau Tecucel 
pentru aparare impotriva inundatiilor 
a municipiului Tecuci, Judetul 
Galati” 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Indundatiile catastrofale din Tecuci 
si din localitatile invecinate 
justifica finalizarea in anul 2011 a 
lucrarilor de amenajare a raului 
Tecucel, lucrari in curs de 
finalizare. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

171.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului si Padurilor -  
Titlul 23 
Cap 5001, art. 20, alin 23 
Prevenirea si combaterea 
inundatiilor si ingheturilor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1000 mii lei pentru obiectivul de 
investitii „Amenajare parau Valea 
Boului pentru aparare impotriva 
inundatiilor a satului Toflea, comuna 
Brahasesti, Judetul Galati” 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

In fiecarea an locuitorii comunei 
Brahasesti se confrunta cu situatii 
periculoase din cauza neamenajarii 
paraului Valea Boului. Efectuarea 
investitiei este deosebit de urgenta 
fiind puse in pericol vieti omenesti 
si mai multe locuinte. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

172.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului si Padurilor 
Titlul 23 
Cap 5001, art. 20, alin 23 
Prevenirea si combaterea 
inundatiilor si ingheturilor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2000 mii lei pentru obiectivul de 
investitii „Regularizarea şi 
decolmatarea pârâului Suhu”, 
comuna Pechea, Judetul Galati” 
 

Aprobarea amendamentului este 
necesara deoarece proiectul a fost 
aprobat de Consiliul local care a 
obtinut si cofinantare din fonduri 
europene 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
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Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

173.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Se alocă suma de 9000 mii lei 
pentru canalizare şi apă, comuna 
Dumitreşti, jud Vrancea 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
introducerea sistemului de 
canalizare şi apă. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Potrivit art.30(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finantele 
publicle, cu modificarile şi 
completările ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

174.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Se alocă suma de 10 mii lei pentru 
amenajare parc în localitatea 
Dumitreşti, jud Vrancea  
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru petrecearea timpului liber si 
recreerea intr-un spatiu curat cu 
spatii verzi si pentru imbunatatirea 
factorilor de mediu din localitate. 
Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
1.Potrivit art.30(2) din Legea 
nr.500/2002 privind finantele 
publicle, cu modificarile şi 
completările ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

175.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  

Din suma prevăzută se alocă suma de  
740,86 mii lei pentru finanţarea 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
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 Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice, Art. 
02/Alin. 14 Programe multianuale 
de mediu si gospodarire a apelor 

obiectivului Infiintare spatii verzi, 
Comuna Cerna,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Grupurile PNL reunite ale 
Camerei Deputatilor 

mentionat 
Sursa de Finantare: 
 

1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

176.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice, Art. 
02/Alin. 14 Programe multianuale 
de mediu si gospodarire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Imbunatatirea calitatii 
mediului prin impadurire, Comuna 
Mahmudia,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Grupurile PNL reunite ale 
Camerei Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Proiect aprobat aflat in faza de 
licitatie executie suma reprezentand 
partea de cofinantare 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul impadurirea 
pădurilor degradate, 
reconstructia ecologica şi 
gospodarirea durabilă a 
pădurilor, se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
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date in aplicare 
177.  Anexa 3/23/02  

Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice, Art. 
02/Alin. 14 Programe multianuale 
de mediu si gospodarire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Ghidul turistului 
”Casa Dobrogeana”, Comuna 
Mahmudia,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius,  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Proiect in evaluare suma 
reprezentand partea de cofinantare 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

178.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice, Art. 
02/Alin. 14 Programe multianuale 
de mediu si gospodarire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
3500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Parc Acvatic, Comuna 
Mahmudia,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Grupurile PNL reunite ale 
Camerei Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Proiect evaluat in asteptarea 
finantarii suma reprezentand partea 
de cofinantare 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

179.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice, Art. 
02/Alin. 14 Programe multianuale 
de mediu si gospodarire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
2200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construire Diguri, 
Comuna Mahmudia,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Grupurile PNL reunite ale 
Camerei Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Proiect in faza de SF suma 
reprezentand partea de cofinantare 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
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180.  Anexa 3/23/02  

Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice, Art. 
02/Alin. 14 Programe multianuale 
de mediu si gospodarire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Renaturare zona 
Carasuhat, Comuna Mahmudia,  
Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius,  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

181.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice, Art. 
02/Alin. 14 Programe multianuale 
de mediu si gospodarire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
10000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Suprainaltare dig de 
aparare, Comuna Turcoaia,  Judet: 
Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Grupurile PNL reunite ale 
Camerei Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Obiectiv nou SF existentiar 
investitia este necesara pentru 
protejarea localitatii impotriva 
inundatiilor 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2.Prin bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor,  potrivit 
art.2 din OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea  
Programelor multianuale 
prioritare de mediu şi 
gospodărire a apelor se 
finantează şi sisteme integrate de 
management al deseurilor. 
3.Cuantumul finantarii de la 
bugetul de stat potrivit OG 
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nr.40/2006 pe proiecte de 
investitii si pe unitati 
administrativ-teritoriale se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatii publice centrale in 
domeniul protectiei mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale.    
 

182.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice, Art. 
02/Alin. 14 Programe multianuale 
de mediu si gospodarire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Parc de agrement si 
recreere, Comuna Turcoaia,  Judet: 
Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Grupurile PNL reunite ale 
Camerei Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul spatii verzi in 
localitati se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare 
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183.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
 Titlul VI Transferuri intre unitati 
ale administratiei publice, Art. 
02/Alin. 14 Programe multianuale 
de mediu si gospodarire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Parc de agrement si 
recreere Comuna Horia, Judet: 
Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Grupurile PNL reunite ale 
Camerei Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul spatii verzi in 
localitati se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare 

184.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice localeArt. 02, 
alin.  14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
200 mii lei pentru modernizare spaţii 
verzi în comuna Mircea Vodă, 
judeţul Brăila. 
 
 
Autor:  
deputat PNL: Diana Tuşa 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul spatii verzi in 
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localitati se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare 

185.  Anexa nr.3/23/02  
Ministerul Mediului si Padurilor 

Alocarea sumei de 4.980 mii lei 
Orasului Talmaciu, Judetul Sibiu, 
prevazuta in Contractul incheiat cu 
Ministerul Mediului si Padurilor, 
pentru finalizarea investitiei in curs „ 
Canalizarea Localitatii Talmaciu si 
a Localitatii Talmacel si alimentarea 
cu apa in Localitatea Talmacel”.  
 
Autor  Dep.Silvestru-Mircea Lup  
Grup PSD+PC 

Lucrarea este executata aproape in 
totalitate, Orasul Talmaciu a 
finantat  
peste cota sa de participare si nu 
mai are resurse, iar executantul a 
sistat lucrarile, care incep sa se 
degradeze. 
 
 Sursa de finantare 
   Bugetul Ministerului Mediului si 
Padurilor, prin redistribuirea 
sumelor prevazute prin Proiectul 
Legii bugetului de stat pe anul 2011 
pentru acest program. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
1. Potrivit Legi nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, iar în cursul 
anului, până la data de 31 
octombrie, ordonatorii principali 
de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
redistribuiri de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 
 

186.  Anexa nr.3/23/02  
Ministerul Mediului si Padurilor 
Art. 41/ Anexa 3/23/ Capitolul 
7401 Programe multianuale de 

1) Reţele de apă şi staţii de epurare, 
com. Mătăsaru = 2.000 mii lei 
2) Alimentare cu apă, reţele 
canalizare şi staţie de epurare, com. 

1) Documentaţie depusă la 
Ministerul Mediului, aşteaptă 
finanţare. 
2) Documentaţie de pusă şi  avizată 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 

În Bugetul Ministerului 
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mediu şi gospodărire a apelor Ulieşti = 2.000 mii lei  
3) Extindere sistem alimentare cu 
apă şi reţele canalizare în satul 
Ciocănari, com. Ciocăneşti = 2.000 
mii lei 
4) Regularizare pârâu Vulcana în 
zonele Şotânga şi Vulcana Pandele = 
2.000 mii lei 
5) Lucrări de îndiguire şi refacere a 
albiilor pe pâraele Valea Brăduleţului 
Săvoaia şi Valea Bisericii, com. 
Văleni Dâmboviţa = 2.000 mii lei 
6) Sistem centralizat de canalizare, 
sat Voineşti, com. Voineşti = 1.500 
mii lei 
7) Realizare spaţii verzi, com. Ulieşti 
= 1.000 mii lei 
8) Realizare spaţii verzi, com. Cobia 
= 1.000 mii lei 
9) Realizare spaţii verzi, com. 
Doiceşti = 1.000 mii lei 
10) Realizare spaţii verzi, com. 
Văleni Dâmboviţa = 1.000 mii lei 
11) Realizare spaţii verzi, com. 
Şotânga = 1.000 mii lei 
12) Realizare spaţii verzi, oraş Fieni 
= 1.000 mii lei  
 
Autori:  
Deputat PSD Gheorghe Ana 
Deputat PSD Ion Stan  
Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu 

pe programul derulat de Fondul de 
Mediu. 
3) Documentaţie depusă pe 
„Programul vizând resursele de 
apă, sisteme de canalizare  şi staţii 
de epurare”. Se aşteaptă finanţare. 
4) Documentaţie depusă şi avizată. 
Necesită finanţare. 
5) Documentaţie depusă şi avizată. 
Necesită finanţare. 
6) Documentaţie depusă şi avizată. 
Aşteaptă finanţare. 
7) Documentaţie depusă spre 
avizare la Ministerul Mediului pe 
„Programul de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea de 
spaţii verzi în localitate”. Aşteaptă 
finanţare. 
8) Documentaţie depusă spre 
avizare la Ministerul Mediului pe 
„Programul de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea de 
spaţii verzi în localitate”. Aşteaptă 
finanţare. 
9) Documentaţie depusă spre 
avizare la Ministerul Mediului pe 
„Programul de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea de 
spaţii verzi în localitate”. Aşteaptă 
finanţare. 
10) Documentaţie depusă spre 
avizare la Ministerul Mediului pe 
„Programul de îmbunătăţire a 

Mediului şi Pădurilor pe anul 
2011 la cap.74.01”Protecţia 
mediului” titlul 51”Transferuri 
între unităţi ale adminsitraţiei 
publice” este prevăzută suma de 
250.228 mii lei aferentă 
finanţării programelor 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor conform 
prevederilor OG 40/2006. 

Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale 
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Grup PSD+PC calităţii mediului prin realizarea de 
spaţii verzi în localitate”. Aşteaptă 
finanţare. 
11) Documentaţie depusă spre 
avizare la Ministerul Mediului pe 
„Programul de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea de 
spaţii verzi în localitate”. Aşteaptă 
finanţare. 
12) Documentaţie depusă spre 
avizare la Ministerul Mediului pe 
„Programul de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea de 
spaţii verzi în localitate”. Aşteaptă 
finanţare. 
 
SURSA DE  FINANŢARE: Se 
diminuează cu 17.500 mii lei 
Anexa 3/23/ Capitolul 5100/ Grupa 
51/ Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice şi 
se transferă 17.500 mii lei la 
Capitolul 7401 Programe 
multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor 

187.  Anexa 3/23/02  
 Ministerul Mediului şi Pădurilor  
 Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul ”Sistem integrat de 
management al deşeurilor 
municipale” pentru 8 comune din 
judeţul Botoşani . 
Valoare: 97 mii lei 
 

Proiectul a fost aprobat, iar din 
cauza cofinanţării se riscă 
implementarea proiectului şi 
imputarea sumei cheltuite până în 
prezent. 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Serviciul Român de 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Serviciul Român 
de Informaţii au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
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Autor: senator CÂMPANU Liviu 
Independent 

 

Informaţii activitatii acestui ordonator pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 
 

188.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul ”Lucrări de 
îndiguire împotriva inundaţiilor în 
satul Răuseni”, comuna Răuseni, 
judeţul Botoşani cu suma de  
500 mii lei 

 
Autor: senator CÂMPANU Liviu 
 Independent 

 

În timpul ploilor râul Jijia iese din 
matcă şi inundă terenurile şi 
locuinţele de-a lungul cursului, pe 
raza comunei Răuseni. În urma 
inundaţiilor din anul 2010 au fost 
inundate 4 locuinţe şi anexe 
gospodăreşti, 22 de curţi şi grădini, 
20 de fântâni, 766,45 ha teren 
agricol. Digul de apărare al 
localităţii Răuseni aflat în partea de 
NV a fost deteriorat şi necesită 
refacere. 

 
Sursa de finanţare 

Fondul de rezervă bugetară pus 
la dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

189.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Parc sat 
Miorcani”, comuna Rădăuţi-Prut, 
judeţul Botoşani cu suma de 100 mii 
lei 

 
Autor: senator CÂMPANU Liviu 
 Independent 

 

Necesitatea creării condiţiilor de 
agrement, îmbunătăţirea calităţii 
mediului. 
 

 
Sursa de finanţare 

Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Administraţia 
Prezidenţială au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui ordonator pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
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190.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul „Parc în localitatea 
Havârna”, comuna Havârna, judeţul 
Botoşani, cu suma de 1 372, 88 mii 
lei 
 
Autor: senator CÂMPANU Liviu 
 Independent 

 

Necesitatea creării condiţiilor de 
agrement, îmbunătăţirea calităţii 
mediului. 

 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Serviciului de Protecţie şi 

Pază 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Serviciului de 
Protecţie şi Pază au fost stabilite 
in raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui ordonator pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

191.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul „Colaborare 
transfrontalieră pentru gospodărirea 
în sistem integrat a deşeurilor 
menajere”, comuna Havârna, judeţul 
Botoşani, cu suma de 2 058 800 mii 
lei 
 
Autor: senator CÂMPANU Liviu 
 Independent 

 

Investiţie nouă. 
 
 
 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Serviciul Român de 

Informaţii 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Serviciul Român 
de Informaţii au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui ordonator pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

192.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor  
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Uzina Verde – 
utilizarea surselor regenerabile de 
energie solară pentru producerea 
energiei electrice – Realizarea 
instalaţie Fotovoltaică”, localitatea 
Flămânzi, judeţul Botoşani, cu suma 
de 25 828, 11 mii lei 

Investiţie nouă. 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Administraţiei 

Prezidenţiale 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Administraţia 
Prezidenţială au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui ordonator pe 
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Autor: senator CÂMPANU Liviu 
 Independent 

 

anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

193.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Îmbunătăţirea 
calităţii mediului prin realizarea 
unui parc”, comuna Suliţa, judeţul 
Botoşani, cu suma de  1 007, 20 mii 
lei 

 
Autor: senator CÂMPANU Liviu 
 Independent 

 

Proiect 
 
 

Sursa de finanţare 
Fondul de Rezervă Bugetară pus 

la dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

194.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Construire staţie 
pretransfer deşeuri gunoi de grajd”, 
oraş Ştefăneşti, judeţul Botoşani, cu 
suma de  1 000 mii lei 

 
Autor: senator CÂMPANU Liviu 
 Independent 

În prezent, în oraşul Ştefăneşti, nu 
există o staţie pretransfer deşeuri, 
gunoi de grajd. 

 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Serviciului Român de 

Informaţii 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Serviciul Român 
de Informaţii au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui ordonator pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

195.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Construire staţie 
pretransfer deşeuri menajere”, oraş 
Ştefăneşti, judeţul Botoşani, cu suma 

În prezent, în oraşul Ştefăneşti, nu 
există o staţie pretransfer deşeuri 
menajere. 

 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Serviciul de 
Protecţie şi Pază au fost stabilite 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 122 -

14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor  
 

de  1 000 mii lei 
 

Autor: senator CÂMPANU Liviu 
 Independent 

 

 
Sursa de finanţare 

Bugetul Serviciului de Protecţie şi 
Pază 

in raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui ordonator pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

196.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Amenajare 
parcuri şi spaţii verzi”, comuna 
Hlipiceni, judeţul Botoşani, cu suma 
de 1 000 mii lei 

 
Autor: senator CÂMPANU Liviu 
 Independent 

 

Lipsa spaţiilor de agrement-proiect 
depus spre aprobare de către 
Ministerul Mediului. 

 
 

 
Sursa de finanţare 

Bugetul Cancelariei Primului 
Ministru 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere datorită faptului 
că, Cancelaria Primului Ministru 
a fost desfiinţată, acest ordonator 
de credite nu se mai regăseşte în 
bugetul de stat 
 
 

197.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Regularizare 
pârâu Vorona, zona Joldeşti”, 
comuna Vorona, judeţul Botoşani, cu 
suma de 100 mii lei 

 
Autor: senator CÂMPANU Liviu 
 Independent 

 

Este necesară regularizarea pârâului 
Vorona în vederea prevenirii 
inundaţiilor în zona Joldeşti. 

 
 

 
Sursa de finanţare 

Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Administraţia 
Prezidenţială au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui ordonator pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

198.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Consolidare 
maluri pârâu Vorona, zona 

În ultimii ani malurile s-au surpat, 
datorită instabilităţii terenurilor din 
zonă, necesitând consolidare  
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Administraţia 
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administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor  
 

centru”,comuna Vorona, judeţul 
Botoşani, cu suma de 500 mii lei 

 
Autor: senator CÂMPANU Liviu 
 Independent 

 

 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Administraţiei 

Prezidenţiale 

Prezidenţială au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui ordonator pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

199.  Anexa 3/23/02   
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul  
„Înfiinţare parc în sat Lozna”, 
comuna Lozna, judeţul Botoşani, cu 
suma de  40 mii lei 

 
Autor: senator CÂMPANU Liviu 
 Independent 

 

Îmbunătăţirea calităţii mediului şi 
crearea de spaţii de relaxare si 
agrement. 
 
 

Sursa de finanţare 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui ordonator pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

200.  Anexa 3/23/02   
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul „Amenajare Parc 
de joacă pentru copii”, localitatea 
Mileanca, judeţul Botoşani, cu suma 
de 25 mii lei 
 
Autor: senator CÂMPANU Liviu 
 Independent 

 

Şi copii de la ţară trebuie sa se 
bucure de un parc de joacă pentru 
copii, in localitate neexistând unul. 
 

 
 

Sursa de finanţare 
Fondul de Rezervă Bugetară pus 

la dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
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201.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul „Realizarea de 
spaţii verzi conform Programului 
Naţional de Îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi”, comuna Stăuceni, 
judeţul Botoşani, cu suma de 150 mii 
lei. 
 
Autor: senator CÂMPANU Liviu 
 Independent 

 

Acest proiect este finanţat de 
Administraţia Fondului de Mediu, 
iar suma solicitată reprezintă 
contribuţia Consiliului Local pentru 
finanţarea proiectului. 
 

 
 

Sursa de finanţare 
Fondul de Rezervă Bugetară pus 

la dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

202.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul „Reabilitare şi 
extindere parc dendrologic ocrotit”, 
comuna Brăeşti, judeţul Botoşani, cu 
suma de 300 mii lei. 
 
Autor: senator CÂMPANU Liviu 
 Independent 

 

Proiectul este de mai multă vreme 
în atenţia comunei Brăeşti, parcul 
fiind nominalizat în lista ariilor 
naturale protejate de interes 
judeţean, a parcurilor 
dendrologice,…cuprins în proiectul 
de hotărâre întocmit de Consiliul 
Judeţean Botoşani – supus 
dezbaterii publice. 

 
Sursa de finanţare 

Fondul de Rezervă Bugetară pus 
la dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

203.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Extinderea 
parcului communal Suharău centru”, 
comuna Suharău, judeţul Botoşani, 
cu suma de 500 mii lei. 
 

Lucrarea se impune pentru 
extinderea facilităţilor oferite 
copiilor ca loc de joacă şi petrecere 
a timpului liber, a parcului existent. 

 
 

Sursa de finanţare 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Administraţia 
Prezidenţială au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
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Autor: senator CÂMPANU Liviu 
 Independent 

 

Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 

Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui ordonator pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

204.  Anexa nr. 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Capitolul 6501-Învăţământ  
Grupa 51-Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale unităţilor 
de învăţământ preuniversitar 

Alocarea sumei de 434.026 lei pentru 
inlocuire sistem clasic de incalzire cu 
pompe de caldura solara si panouri 
solare pentru apa calda si energie la 
Scoala Cioharani. Com. Ciohorani, 
jud. Iasi 
 
Autor: Senator Lazar Sorin C-tin 
Grupul parlamentar P.S.D.-P.C 

Finalizarea obiectivului de 
investitii/ Ministerul Mediului si 
Padurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

205.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Capitolul 5001 – Grupa 51 – art. 02 
– alin. 14 – Programe multianuale 
de mediu si gospodarire a apelor 

Alocarea sumei de  613.508,722 lei 
pentru infiintare si amenajare parcuri 
in satele Tatarusi si Valcia. Com. 
Tatarusi, jud. Iasi 
 
Autor: Senator Lazar Sorin C-tin 
Grupul parlamentar P.S.D.-P.C 

Finalizarea obiectivului de 
investitii/ 
Ministerul Mediului si Padurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

206.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Capitolul 5001 – Grupa 51 – art. 02 
– alin. 14 – Programe multianuale 
de mediu si gospodarire a apelor 

Alocarea sumei de 107.837 lei pentru 
reabilitare parc localitatea 
Strunga,com. Strunga ,jud. Iasi 
 
Autor: Senator Lazar Sorin C-tin 
Grupul parlamentar P.S.D.-P.C 

Finalizarea obiectivului de 
investitii/ Ministerul Mediului si 
Padurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

207.  Anexa 3/23/02  Se propune suplimentarea sumei Asigurarea spaţiului verde, cu scop Propunem respingerea 
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Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor  
 

prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Înfiinţare parcuri 
şi alianiamente în comuna Cuza 
Vodă, judeţul Călăraşi”, comuna 
Cuza Vodă, judeţul Călăraşi, cu 
suma 200 mii lei. 

 
Autor: senator Vasile NEDELCU  
Grup Parlamentar Mixt 

 

recreativ şi ecologizant. 
OBS.: Programul naţional de 
îmbunătăţire a calităţii mediului 
prin realizarea de spaţii verzi în 
localităţi. Depus la Ministerul 
Mediului şi Pădurilor nr. 
49704/12.10.2009 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Mediului și Pădurilor 

amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 
 
 

208.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor  

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “ Înfiinţare parc 
verde şi de joacă în satul Dor 
Mărunt şi în satul Dilga”, comuna 
Dor Mărunt, judeţul Călăraşi, cu 
suma de  100 mii lei. 

 
Autor: senator Vasile NEDELCU  
Grup Parlamentar Mixt 

 

Înfiinţarea unui parc verde în 
comuna Dor Mărunt va asigura un 
spaţiu de recreare, atât pentru 
localnici, cât şi pentru oaspeţi. De 
asemenea amenajarea parcului, vor 
asigura revitalizarea satului Dilga şi 
dezvoltarea potenţialului turistic şi 
social. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Mediului si Padurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Nu există  bază legală pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
 

209.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “ Înfiinţare PARC 
NOU în comuna Roseţi”, comuna 

Asigurarea spaţiului verde, cu scop 
recreativ şi ecologizant. 
OBS.: AFM 94,06 %. Contract 
pentru finanţare nerambursabil nr. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Nu există  bază legală pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
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administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor  

 

Roseţi, judeţul Călăraşi, cu suma de 
1154,069 mii lei. 
 
Autor: senator Vasile NEDELCU  
Grup Parlamentar Mixt 

 

666/N din 19.07.2010. Număr 
anunţ SEAP – 26121 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Mediului si Padurilor 

cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
 

210.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor  

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “ Înfiinţare Pare 
Prieteniei”, comuna Roseţi, judeţul 
Călăraşi, cu suma de 189,923 mii lei. 
 
Autor: senator Vasile NEDELCU  
Grup Parlamentar Mixt 

 

Asigurarea spaţiului verde cu scop 
recreativ și ecologizant. 
Program de îmbunătăţirea calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi. 

Sursa de finanţare 
Ministerul Mediului și al 

Pădurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Nu există  bază legală pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
 

211.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor  

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Înfiinţare parc 
verde în comuna Vîlcelele,sat 
Floroaica, jud. Călăraşi”, comuna 
Vîlcelele, judeţul Călăraşi, cu suma 
de  214,24 mii lei. 
 
Autor: senator Vasile NEDELCU  
Grup Parlamentar Mixt 

 

Asigurarea spaţiului verde cu scop 
recreativ și ecologizant. 
Programul naţional de îmbunătăţire 
a calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localităţi. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Mediului si Padurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Nu există  bază legală pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
 

212.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Înfiinţare spaţii 
verzi în satul Vîlcelele şi satul 
Floroaica”, comuna Vîlcelele, 
judeţul Călăraşi, cu suma de  109,66  
mii lei. 

Asigurarea spaţiului verde cu scop 
recreativ și ecologizant. 
Programul naţional de îmbunătăţire 
a calităţii mediului prin realizarea 
de spaţii verzi în localităţi – 
Ministerul Mediului şi Dezvoltării 
Durabile.  

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
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Autor: senator Vasile NEDELCU  
Grup Parlamentar Mixt 

 

 
Sursa de finanţare 

Ministerul Mediului si Padurilor 

instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 
 

213.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor  

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “ Programul 
operaţional regional Axa prioritară 
3 D.M.I 3.2”, comuna Vîlcelele, 
judeţul Călăraşi, cu suma între 197,7 
mii lei. 
 
Autor: senator Vasile NEDELCU  
Grup Parlamentar Mixt 

Echiparea căminului de bătrâni “ 
Sf\nta Elena” şi extinderea acestuia 
cu spaţii destinate activităţilor 
recreative. 
Depus cerere de finanţare ADR 
SUD MUNTENIA. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Mediului si Padurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Nu există  bază legală pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
 

214.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor  

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “ Execuţie parc 
sală polivalentă”, orașul Călărași, 
judeţul Călăraşi, cu suma 5.700  mii 
lei. 
 
Autor: senator Vasile NEDELCU  
Grup Parlamentar Mixt 

 

Sumele sunt necesare pentru 
viabilizarea unui obiectiv de interes 
local, care au menirea să ajute la 
buna funcţionare a instituţiilor 
locale. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Mediului si Padurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Nu există  bază legală pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
 

215.  Anexa 3/23/02  Se propune suplimentarea sumei Pentru petrecearea timpului liber si Propunem respingerea 
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Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor  

 

prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “ Reabilitare parc 
Cornișei”, orașul Călărași, judeţul 
Călăraşi, cu suma 300   mii lei. 
 
 
Autor: senator Vasile NEDELCU  
Grup Parlamentar Mixt 

recreerea intr-un spatiu curat cu 
spatii verzi, pe o suprafata cat mai 
mare si pentru imbunatatirea 
factorilor de mediu din localitate. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Mediului si Padurilor 

 

amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 
 

216.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor  

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “ Protecţie mal 
stâng braţ Borcea”, orașul Călăraşi, 
judeţul Călăraşi, cu suma 838   mii 
lei. 
 
Autor: senator Vasile NEDELCU  
Grup Parlamentar Mixt 

 

Starea actuală a albiei râului 
prezintă riscuri de mediu şi 
inundaţie. 
 
 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Mediului si Padurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
Totodata potrivit prevederilor  
arft.3 alin.(5) din OG nr.40/2006 
privind  Finantarea programelor 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor , cuantumul 
finanţării de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investiţii şi pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
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autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 

217.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor  

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “ Parc 
Constructorilor”, orașul Călărași, 
judeţul Călăraşi, cu suma 200   mii 
lei. 
 
 
Autor: senator Vasile NEDELCU  
Grup Parlamentar Mixt 

 

Pentru petrecerea timpului liber si 
recrearea intr-un spaţiu curat cu 
spatii verzi, pe o suprafaţă cat mai 
mare si pentru îmbunătăţirea 
factorilor de mediu din localitate. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Mediului si Padurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 
 

218.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor  

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “ Parc pentru 
dezvoltare turistică și agrement 
Borcea”, orașul Călărași, judeţul 
Călăraşi, cu suma 93061,75   mii lei. 
 
Autor: senator Vasile NEDELCU  
Grup Parlamentar Mixt 

Pentru petrecerea timpului liber si 
recrearea intr-un spaţiu curat cu 
spatii verzi, pe o suprafaţă cat mai 
mare si pentru îmbunătăţirea 
factorilor de mediu din localitate. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Mediului si Padurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
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 mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 
 

219.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor  

 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “ Parc Bobâlna”, 
orașul Călărași, judeţul Călăraşi, cu 
suma 283,5   mii lei. 
 
Autor: senator Vasile NEDELCU  
Grup Parlamentar Mixt 

Pentru petrecerea timpului liber si 
recrearea intr-un spaţiu curat cu 
spatii verzi, pe o suprafaţă cat mai 
mare si pentru îmbunătăţirea 
factorilor de mediu din localitate. 
 

Sursa de finanţare 
Ministerul Mediului si Pădurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 
 

220.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianuale de 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “ Amenajare 
peisagistică blocuri turn”, orașul 
Călărași, judeţul Călăraşi, cu suma 
307,8   mii lei. 

Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire.
 
 
 
 

Sursa de finanţare 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Nu există  bază legală pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
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mediu şi gospodărire a apelor  
 

 
Autor: senator Vasile NEDELCU  
Grup Parlamentar Mixt 

Ministerul Mediului si Padurilor  

221.  Anexa 3/23//02 
Ministerul Mediului si Pădurilor, 
cap 5001, gr 51, art 02, alin 14 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Regularizare 
Valea Mare din satul Bărăştii 
Haţegului, Pârâul Bodiceasa din satul 
Săcel; Valea lui Pârvu si Valea “la 
Bocan””, satul Ciopeia, comuna 
Sîntămăria-Orlea, cu suma de 263 
mii lei Ron 
 
Autori: senator Dan Radu Ruşanu 
deputat Bogdan Radu Tîmpău 
Grup Parlamentar PNL 

Ca urmare a viiturilor si 
revărsărilor torenţilor, Valea Mare, 
Pârâul Bodiceasa si Valea lui Pârvu 
provoaca în mod frecvent daune 
terenurilor agricole si gospodăriilor 
din satul Ciopeia. Lucrările au fost 
deja executate in proporţie de 54%. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului, Anexa 3/ 13 /02 Cap 
5001, gr 56, art. 04 „Sprijinirea 
organizaţiilor aparţinând 
minorităţilor naţionale altele 
decât cele care primesc subvenţii 
de la bugetul de stat” 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Secretariatul 
General al Guvernului au fost 
stabilite in raport cu sarcinile ce-
i revin acestei instituţii in anul 
2011. Reducerea fondurilor 
destinate activitatii acestui 
minister pe anul 2011 ar periclita 
misiunea acesteia. 
 

222.  Anexa nr. 3/23  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Alocarea sumei de 1.998.400 lei 
pentru proiectul “Sistem de încălzire, 
preparare apă caldă menajeră cu 
pompe de căldură folosind ca energie 
primară, energie regenerabilă extrasă 
din sol prin intermediul apei freatice 
şi panouri solare termice la clădirea 
şi sala de sport a Grupului Şcolar 
Industrial Minier Lupeni şi Şcoala 
Generală Nr. 2 + Sala de Sport din 
Municipiul Lupeni, jud. Hunedoara”. 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar PDS+PC  

Proiectul este depus la 
Administraţia Fondului de Mediu, 
contribuţia primăriei municipiului 
Lupeni este de 499.600 lei, 
valoarea totală a proiectului fiind 
de 2.498.000 lei. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
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223.  Anexa nr. 3/23  

Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Alocarea sumei de 1.500.000 lei 
pentru proiectul „Construire parc 
zona monument Lupeni 29” B-ul. T. 
Vladimirescu, municipiul Lupeni, 
jud. Hunedoara. 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar PDS+PC  

 

Proiectul este depus la 
Administraţia Fondului de Mediu, 
contribuţia primăriei municipiului 
Lupeni este de 519.245 lei, 
valoarea totală a proiectului fiind 
de 2.019.245 lei. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

224.  Anexa nr. 3/23  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Alocarea sumei de 12.894.764 lei 
pentru proiectul Alimentarea cu apă 
şi canalizarea apelor menajere şi 
epurarea acestora pentru localităţile 
Bărăştii Haţegului, Săcel, Sînpetru, 
Vadu, comuna Sîntămăria-Orlea, 
judeţul Hunedoara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar PDS+PC  
 

Acest proiect a fost depus în anul 
2002 pentru finanţare prin 
programul SAPARD fiind 
considerat eligibil dar datorită 
epuizării fondurilor nu a intrat la 
finanţare. 
A fost depus şi aprobat prin H.G. 
nr. 536/2006 fără componenta 
„Canalizarea şi epurarea apelor 
menajere” dar nu a fost finanţată 
investiţia. 
După adăugarea  componentei de 
canalizare şi epurare a apelor 
menajere a fost depus prin adresa 
nr. 3494 din 01.11.2007 pentru 
includerea acestuia pe programe de 
mediu dar nu a fost încă finanţat 
nici de către Ministerul Mediului şi 
nici din alte surse. 
Menţionăm utilitatea şi necesitatea 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
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absolută a acestei investiţii, mai 
ales că în satele Bărăştii Haţegului, 
Săcel, Sînpetru şi Vadu, din 
comuna Sîntămăria-Orlea locuiesc 
1.138 locuitori, zona 
caracterizându-se printr-o mare 
încărcătură de nitriţi, nitraţi şi 
substanţe organice în apele 
fântânilor, situaţie accentuată ca 
urmare a inundaţiilor din anul 1999, 
lucru atestat atât de analizele de 
laborator cât şi de Lista zonelor 
vulnerabile la nitraţi. De asemenea, 
datorită modificărilor produse în 
pânza freatică ca urmare a 
lucrarilor de amenajări hidrotehnice 
din zonă, în perioadele caracterizate 
prin temperaturi ridicate apare 
fenomenul de secare a fântânilor. 
Lipsa unui sistem de canalizare 
ridică probleme de sănătate 
deosebite şi duce la degradarea 
continuă şi accelerată a mediului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului

225.  Anexa nr. 3/23  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Alocarea sumei de 263.000 lei pentru 
proiectul Regularizare Valea Mare 
din satul Bărăştii Haţegului, Pârâul 
Bodiceasa din satul Săcel şi Valea lui 
Pârvu din satul Ciopeia, comuna 
Sîntămăria-Orlea, judeţul Hunedoara.
 

Ca urmare a viiturilor şi 
revărsărilor  torenţilor din anii 2005 
şi 2006, Valea Mare, Pârâul 
Bodiceasa şi Valea lui Pârvu au 
afectat grav locuinţe şi terenuri 
agricole. Ca urmare fiind necesare 
lucrări de refacere şi regularizare, 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
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Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar PDS+PC  

 

acestea au fost demarate şi 
executate în proporţie de 54%; 
pentru finalizarea acestor lucrări 
este urgent nevoie de suma de 
263.000 sumă pe care bugetul local 
nu o poate acoperi. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

226.  Anexa nr. 3/23  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Alocarea sumei de 1.200.000 lei 
pentru regularizare Canalul Morii, 
municipiul Orăştie, judeţuil 
Hunedoara. 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar PDS+PC  

 

Această lucrare necesită fonduri 
pentru finalizarea lucrărilor. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

227.  Anexa nr. 3/23  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Alocarea sumei de 514.480,50 lei 
pentru “Alimentare cu apa si 
canalizare menajera, oras Geoagiu, 
sat Bozes, judetul Hunedoara”. 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar PDS+PC  

 

Lipsa unui sistem de canalizare 
ridică probleme de sănătate 
deosebite şi duce la degradarea 
continuă şi accelerată a mediului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
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228.  Anexa nr. 3/23  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Alocarea sumei de 618.398 lei pentru 
amenajarea unui parc nou in 
localitatea Paclisa, comuna Toteşti, 
jud. Hunedoara. 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar PDS+PC  

 

Pentru cresterea calitatii vietii 
oamenilor pe plan ecologic 
ambiental si social este necesar 
amenajarea unui parc în localitatea 
Paclisa. 
Dosarul cererii de finantare a fost 
depus la Ministerul Mediului  cu 
Nr. de inregistrare  
49291/06.10.2009. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

229.  Anexa nr. 3/23  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Alocarea sumei de 7.616.000 lei 
pentru alimentare cu apa  a satelor  
Hasdau, Dabica, Topliţa, valari, 
Goles, Dealu Mic  comuna Topliţa  
jud. Hunedoara. 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar PDS+PC  

 

Pentru imbunatatirea calitatii 
vietii comunitatii locale. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

230.  Anexa nr. 3/23  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Alocarea sumei de 5.477.867 lei 
pentru canalizare menajera si 
pluviala in satele Bosorod si Chitid, 
comuna Bosorod, judetul Hunedoara. 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar PDS+PC  

 

Realizarea acestui proiect ar 
elimina o parte din problemele de 
mediu şi ar aduce un confort pentru 
locuitorii acestor sate.  
In anul 2004 s-a realizat programul 
SAPARD investitia ”Alimentarea 
cu apa potabila a satele Bosorod si 
Chitid, comuna Bosorod, judetul 
Hunedoara”, in prezent exista peste 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
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300 de bransamente la reteaua de 
apa potabila, fapt ce implica 
realizarea retelei de canalizare in 
cele doua sate. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

231.  Anexa nr. 3/23  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Alocarea sumei de 500.000 lei pentru 
amenajarea Parcului Băcia, comuna 
Băcia, judeţul Hunedoara. 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar PDS+PC  

 

Proiect depus in 2007 şi 2008. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

232.  Anexa nr. 3/23  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Alocarea sumei de 4.000.000 lei 
pentru proiectul Managementul 
Integrat al Deşeurilor în Valea Jiului, 
Lupeni,  judeţul Hunedoara. 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar PDS+PC  

 

Proiect în curs de realizare în 
parteneriat cu localităţile din Valea 
Jiului şi Consiliul Judeţean. 
Contribuţia primăriei la acest 
proiect este de 80.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

233.  Anexa nr. 3/23  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Alocarea sumei de 20.574.000,12 lei 
pentru proiectul ”Canalizare şi staţie 

Convenţie semnată cu Ministerul 
Mediului în anul 2007, având ca 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
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de pompare, Simeria, jud. 
Hunedoara”. 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar PDS+PC  

 

termen de finalizare data de 
30.11.2010. Suma primita 
6.064.000,26 lei, gradul de 
finalizare este de 30%.  
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

234.  Anexa nr. 3/23  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Alocarea sumei de 14.652.180 lei 
pentru amenajarea prin regularizare 
curs de apa cu consolidarea malurilor 
si versantilor, comuna Buces,  jud. 
Hunedoara”. 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar PDS+PC  

 

 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 

235.  Anexa nr. 3/23  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Alocarea sumei de 2.529.569,00 lei 
pentru proiectul ”Canalizare 
menajera a satului Mintia, comuna 
Vetel”,  jud. Hunedoara”. 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar PDS+PC  

 

Proiect depus la Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
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236.  Anexa nr. 3/23  

Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Alocarea sumei de 418.664 lei pentru 
proiectul realizarea de spatii verzi in 
localitatea Mintia, comuna Vetel, 
jud. Hunedoara”. 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar PDS+PC  

 

Proiect depus la Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

237.  Anexa nr. 3/23  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Alocarea sumei de 2.394.000 lei 
pentru proiectul ” Extindere 
alimentare cu energie electrica in 
localitatile: Vetel, Mintia, Lesnic, 
Muncelu Mic, judetul Hunedoara”.  
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar PDS+PC  

 

Proiect depus la Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

238.  Anexa nr. 3/23  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Alocarea sumei de 3.981.124,00 lei 
pentru canalizarea menajera a 
localitatilor Spini si Rapas, comuna 
Turdas,  judetul Hunedoara”.  
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar PDS+PC  

 

Exista studiu de fezabilitate. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
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pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

239.  Anexa nr. 3/23  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Alocarea sumei de 1.221.241,00 lei 
pentru regularizare parau Pricaz, 
comuna Turdas,  judetul 
Hunedoara”.  
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar PDS+PC  

 

Exista studiu de fezabilitate. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

240.  Anexa nr. 3/23  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Alocarea sumei de 157.916,00 lei 
pentru regularizarea vaii Calimani, 
localitatea Spini, comuna Turdas,  
judetul Hunedoara”.  
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar PDS+PC  

 

Exista studiu de fezabilitate. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

241.  Anexa nr. 3/23  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Alocarea sumei de 658.332,00 lei 
pentru devierea apelor pluviale din 
amonte de satul Pricaz, comuna 
Turdas,  judetul Hunedoara”.  
 

Exista studiu de fezabilitate. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
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Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar PDS+PC  

 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

242.  Anexa nr. 3/23  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Alocarea sumei de 296.684,00 lei 
pentru devierea apelor pluviale de pe 
raza localitatii Rapas, comuna 
Turdas,  judetul Hunedoara”.  
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar PDS+PC  

 

Exista studiu de fezabilitate. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

243.  Anexa nr. 3/23  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Alocarea sumei de 500.000,00 lei 
pentru realizare zone verzi si parcuri, 
comuna Turdas,  judetul 
Hunedoara”.  
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar PDS+PC  

 

Exista studiu de fezabilitate. 
Programul national de imbunatatire 
a calitatii mediului prin amenajarea 
de spatii verzi in localitati. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

244.  Anexa nr. 3/23  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Alocarea sumei de 2.500.000 lei 
pentru alimentarea cu apa si 

Suma necesara pentru finalizarea 
lucrarii.  

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
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canalizare in satele Malaiesti, Salasu 
de Sus, Salasu de Jos si Ohaba de 
Sub Piatra, comuna Salasu de Sus, 
jud. Hunedoara. 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar PDS+PC  

 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

245.  Anexa nr. 3/23  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Alocarea sumei de 1.740.000 lei 
pentru reţea de canalizare menajeră 
pe 13 străzi, zona de Vest, Brad, jud. 
Hunedoara. 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar PDS+PC  
 

Dezvoltarea infrastructurii urbane.  
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 

246.  Anexa nr. 3/23  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Alocarea sumei de 500.000 lei pentru 
modernizare Gradina Zoologica 
Hunedoara. 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul Parlamentar PDS+PC  
 

Venituri bugetare insuficiente. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
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247.  Anexa 3/23 

Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Prevederea în Buget a sumei de  
10.770 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei noi la 
obiectivul:  
„ Reţea canalizare menajeră şi 
staţie de epurare” din comuna 
Batoş, jud. Mureş  
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu 
Grupul Parlamentar Independenţi 
UNPR  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

248.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Prevederea în Buget a sumei de  
4.301 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„ Reţea canalizare menajeră şi 
staţie de epurare”din comuna 
Gurghiu, jud. Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu 
Grupul Parlamentar Independenţi 
UNPR  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

249.  Anexa nr. 3/23  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Prevederea în Buget a sumei de  
4.301 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„ Reţea canalizare menajeră şi 
staţie de epurare” din comuna 
Gurghiu, jud. Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
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Grupul Parlamentar Independenţi 
UNPR  
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

250.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Prevederea în Buget a sumei de  846 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Extindere apa potabila Ideciu de 
Jos - Deleni ” din comuna  Ideciu de 
Jos , jud. Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu 
Grupul Parlamentar Independenţi 
UNPR  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

251.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Prevederea în Buget a sumei de  
3.704 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Alimentare cu apa potabila în 
comuna Răstoliţa ” din comuna  
Răstoliţa, jud. Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu 
Grupul Parlamentar Independenţi 
UNPR  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

252.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Prevederea în Buget a sumei de  
7.412 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„ Reţea canalizare menajeră şi 
staţie de epurare în comuna 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
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Răstoliţa” din comuna Răstoliţa, 
jud. Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu 
Grupul Parlamentar Independenţi 
UNPR  
 

comunităţii locale 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

253.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Prevederea în Buget a sumei de  
1.244 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„ Reabilitare drum forestier Sebeş 
- Zăspad – Corlăţele în comuna 
Ruşii-Munţi” din comuna Ruşii - 
Munţi, jud. Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu 
Grupul Parlamentar Independenţi 
UNPR  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

254.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Prevederea în Buget a sumei de  
8.000 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„ Reţea canalizare menajeră  în 
localitatea Breaza” din comuna 
Breaza, jud. Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu 
Grupul Parlamentar Independenţi 
UNPR  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

255.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Prevederea în Buget a sumei de  
225.513,578 mii lei reprezentând 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
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realizarea investiţiei la obiectivul:  
„ Sistem de management integrat 
al deşeurilor în judeţul Mureş - 
Depozit Ecologic Zonal în judeţul 
Mureş ” jud. Mureş, Consiliul 
Judeţean Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu 
Grupul Parlamentar Independenţi 
UNPR  
 

datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

256.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Prevederea în Buget a sumei de  
225.513, 578 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei la obiectivul:  
„ Sistem de management integrat 
al deşeurilor în judeţul Mureş - 
Depozit Ecologic Zonal în judeţul 
Mureş” 
jud. Mureş, Consiliul Judeţean 
Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu 
Grupul Parlamentar Independenţi 
UNPR  

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

257.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Prevederea în Buget a sumei de 
6.230 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei la obiectivul:  
„  Construirea si/sau modernizarea 
infrastructurii agricole: drumurile 
de acces si drumurile agricole de 
exploatatie, lucrarile de corectare 
a torentilor, situate in fondul 
funciar agricol (Masura 125)” jud. 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Adaptarea infrastructurii agricole si 
forestiere la noile structuri de 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
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Mureş, Consiliul Judeţean Mureş 
 
Autor: Senator dr. Corneliu Grosu 
Grupul Parlamentar Independenţi 
UNPR  
 

proprietate aparute ca urmare a 
procesului de restituire a 
proprietatilor in vederea cresterii 
competitivitatii sectorului agricol si 
forestier. Aceasta investitie va 
contribui totodata si la dezvoltarea 
turismului in zona 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

258.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Sistem integrat de alimentare cu apa, 
canalizare si statii de epurare com. 
Plugari jud.Iasi. valoare – 
11.900.000 lei 
 
Autor: Senator Florin Constantinescu
Grupul Parlamentar Independenţi 
UNPR  
 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru 
a se evita degradarea lucrărilor 
efectuate 
până în prezent. 
Sursă de finanţare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 

259.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Managementul integrat al deseurilor, 
respectiv finalizarea noului depozit 
ecologic si inchiderea depozitului 
vechi (15.856.387 lei lucrari realizate 
si neachitate din 2009, plus 
18.639.683 lei suma necesara 
finalizarii proiectului in 2011), jud 
Iasi. 
Valoare : 34.496.070 lei 
 
Autor: Senator Florin Constantinescu 

Este necesara finalizarea noului 
depozit ecologic pentru deseuri 

deoarece actualul depozit  creeaza o 
poluare a zonei si un disconfort 

locatarilor din zona. 
 

Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 

Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
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  Senator Sorin-Constantin 
LazărGrupul 
Parlamentar Independenţi UNPR  

 

260.  Anexa nr.3/23,  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

încălzire prin captare solară la 
Primărie, com. Ation, jud. Cluj 
 - valoare – 125.000 lei 
 
 -construire parc solar com. Aiton, 
jud. Cluj 
 - valoare – 100.000 lei 
 
 -amenajare parcări, intersecţii şi 
spaţii de joacă, com. Tritenii de Jos, 
jud. Cluj 
 - valoare – 550.000 lei 
 
 -amenajare spaţii verzi şi locuri de 
joacă pentru copii com. Viişoara, 
jud. Cluj 
 - valoare – 5.000.000 lei 
 
 -amenajare dig râul Arieş, com. 
Viişoara, jud. Cluj  
 - valoare -  500.000 lei 
 
Autor: Senator Alexandru Cordoş 

Grupul Parlamentar PDS+PC  
 

 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Mediului 
şi Pădurilor  

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
În ceea ce priveşte finanţarea 
obiectivelor din bugetul 
Ministerului Mediului şi 
Pădurilor, sursa nu este clara 
intrucat nu se precizează 
capitolul, titlul, alineatul care 
urmeaza a fi diminuat. 
 

261.  Anexa nr.3/23,  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Se propune alocarea sumei de   555 
mii lei pentru înfiinţarea unui parc 
comunal în comuna Slătioara, judetul 
OLT 

Proiectul face parte din planul de 
dezvoltare a comunei. Pentru 
realizarea sa este necesară 
finantarea de la bugetul de stat a 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
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Autor: Senator Ion Toma 
Grupul Parlamentar PDS+PC  
 

acestei investitii. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

262.  Anexa nr.3/23,  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Se propune acordarea sumei de 320 
mii  lei pentru amenajarea  unui parc 
în Comuna Dobrosloveni, judeţul 
Olt. 
 
Autor: Senator Ion Toma 
Grupul Parlamentar PDS+PC  

 

Sumele sunt necesare pentru 
realizarea măsurilor propuse pentru 
modernizarea comunei. 
 Sursa de finanţare: 
 Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

263.  Anexa nr.3/23,  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Se propune acordarea sumei de 1385 
mii  lei pentru amenajare apărare mal 
stâng al pârâului Olteţ pe raya 
comunei Morunglav, judeţul Olt. 
 
Autor: Senator Ion Toma 
Grupul Parlamentar PDS+PC  

Suma este necesară pentru evitarea 
inudaţiilor produse în comună.  
 Sursa de finanţare: 
  Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
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264.  Ministrul Mediului şi Pădurilor 

 Anexa 3/23 

Capitol 5001/grupa/Titlu 51/Articol 
02/Aliniat 14 

Programe multianuale de mediu şi 
gospodăria apelor 

Se propune suplimentarea, Ministrul 
Mediului şi Pădurilor  pentru  : 
Construirea unui pod zona IPMC din 
Munuicipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa, cu 8000 mii lei. 
 
Autor: deputat Antonella Marinescu 
– Grup parlamentar al PSD+PC 
 

Necesitatea unui nou pod în 
Municipiul Constanţa. 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

265.  Ministrul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Capitol 5001/grupa/Titlu 51/Articol 
02/Aliniat 14 

Programe multianuale de mediu şi 
gospodăria apelor 

Se propune suplimentarea, Ministrul 
Mediului şi Pădurilor  pentru  : 
Reabilitare pod zona IPMC din 
Munuicipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa, cu 7000 mii lei. 
 
Autor: deputat Antonella Marinescu 
– Grup parlamentar al PSD+PC 

Investiţia este începută şi trebuie 
finalizzată. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

266.  Ministrul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Capitol 5001/grupa/Titlu 51/Articol 
02/Aliniat 14 

Programe multianuale de mediu şi 
gospodăria apelor 

Se propune suplimentarea , Ministrul 
Mediului şi Pădurilor pentru  : 

1. Amenajare parc comuna Bârsău, 
judeţul Satu Mare, cu  1600 mii lei.  

Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi comuna respectiva. 
 
.Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
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urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

267.  Ministrul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Capitol 5001/grupa/Titlu 51/Articol 
02/Aliniat 14 

Programe multianuale de mediu şi 
gospodăria apelor 

Se propune suplimentarea , Ministrul 
Mediului şi Pădurilor pentru  : 

1. Modernizarea spaţiilor verzi 
pentru crearea unui coridor verde de 
calitate în oraşul Negreşti Oaş, 
judeţul Satu Mare, cu  6000 mii lei.  

Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi comuna respectiva. 
 
.Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

268.  Ministrul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Capitol 5001/grupa/Titlu 51/Articol 
02/Aliniat 14 

Programe multianuale de mediu şi 
gospodăria apelor 

 

Se propune suplimentarea , Ministrul 
Mediului şi Pădurilor pentru  : 

1. Amenajarea zonelor verzi din 
comuna Cehal, judeţul Satu Mare, cu  
600 mii lei.  

Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi comuna respectiva. 
 
.Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

269.  Ministrul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Capitol 5001/grupa/Titlu 51/Articol 
02/Aliniat 14 

Se propune suplimentarea , Ministrul 
Mediului şi Pădurilor pentru  : 

1. Modernizarea parc, faza SF+PT, 
în comuna Raşca,  judeţul Satu Mare, 
cu  500 mii lei.  

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi comuna respectiva. 
 
.Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
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Programe multianuale de mediu şi 
gospodăria apelor 

Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 

Guvernului 
 
 

Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

270.  Ministrul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Capitol 5001/grupa/Titlu 51/Articol 
02/Aliniat 14 

Programe multianuale de mediu şi 
gospodăria apelor 

Se propune suplimentarea , Ministrul 
Mediului şi Pădurilor pentru  : 

1. Reabilitarea parcului din curtea 
primăriei Craidorolţ, faza SF, în 
comuna Craidorolţ,  judeţul Satu 
Mare, cu  300 mii lei.  

Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi comuna respectiva. 
 
.Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

271.  Ministrul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Capitol 5001/grupa/Titlu 51/Articol 
02/Aliniat 14 

Programe multianuale de mediu şi 
gospodăria apelor 

Se propune suplimentarea , Ministrul 
Mediului şi Pădurilor  pentru  : 
2.  Construirea unui pod peste râul 
Cata din comuna Valea Vinului din 
judeţul Satu Mare, cu 300 mii lei. 
Autori: senator Marian Valer PSD,  
             deputat Gheorghe Ciocan 
PSD 
 

 
Investiţia este începută, din anul 
2003 şi trebuie finalizată, deoarece 
în acestă zonă au avut loc frecvent 
inundaţii. 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

272.  Ministrul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Se propune suplimentarea , Ministrul 
Mediului şi Pădurilor pentru  : 

1. Amenajare parc comuna Amăraştii 

 
 
Pentru imbunatatirea calitatii 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
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Capitol 5001/grupa/Titlu 51/Articol 
02/Aliniat 14 

Programe multianuale de mediu şi 
gospodăria apelor 

de Jos, judeţul Dolj, cu  1000 mii lei. 

Autori: senator Mircea Geoană PSD,  
             deputat Ion Călin PSD 
 

mediului, se impune construirea de 
spatii verzi comuna respectiva. 
 
.Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
 

privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

273.  Ministrul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Capitol 5001/grupa/Titlu 51/Articol 
02/Aliniat 14 

Programe multianuale de mediu şi 
gospodăria apelor 

Se propune suplimentarea , Ministrul 
Mediului şi Pădurilor  pentru  : 
2.  Amenajare pârâu Teslui, pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor pe 
sectorul Mischii-Teslui, judeţul Dolj, 
cu 6000 mii lei. 
 
Autori: senator Mircea Geoană PSD,  
             deputat Ion Călin PSD 
 

 
Investiţia este începută, din anul 
2003 şi trebuie finalizată, deoarece 
în acestă zonă au avut loc frecvent 
inundaţii. 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

274.  Anexa nr.3/15/02  
Ministerul Mediului si Padurilor 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.14 Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1000 mii lei pentru reabilitarea si 
extinderea sistemului de alimentare 
cu apa potabila si introducerea 
sistemului de canalizare in comuna 
Manastirea, jud. Calarasi. 
 
Autor:  
Deputat PNL Dan Motreanu,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Continuare obiectiv de investitii. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
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275.  Anexa nr.3/15/02  
Ministerul Mediului si Padurilor 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.14 Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
5000 mii lei pentru extinderea 
sistemului de alimentare cu apa 
potabila si introducerea sistemului de 
canalizare in satele Coconi si Sutana 
din comuna Manastirea, jud. 
Calarasi. 
 
Autor:  
Deputat PNL Dan Motreanu, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Continuare obiectiv de investitii. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

276.  Anexa nr.3/15/02  
Ministerul Mediului si Padurilor 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
Art.02, alin.14 Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1500 mii lei pentru construire statie 
de epurare in comuna Manastirea, 
jud. Calarasi. 
 
Autor:  
Deputat PNL Dan Motreanu, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Continuare obiectiv de investitii. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

277.  Anexa nr.3/15/02  
Ministerul Mediului si Padurilor 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
400 mii lei pentru imbunatatirea si 
dezvoltarea infrastructurii legate de 
dezvoltarea si adaptarea agriculturii 
si silviculturii, comuna Ulmu, jud. 
Calarasi. 
 
Autor:  
Deputat PNL Dan Motreanu, 
Grupurile parlamentare PNL din 

Obiectiv nou de investitii. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
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Camera Deputaţilor şi Senat 
 

278.  Anexa nr.3/15/02  
Ministerul Mediului si Padurilor 
51, Titlul VI Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
400 mii lei pentru imbunatatirea si 
dezvoltarea infrastructurii legate de 
dezvoltarea si adaptarea agriculturii 
si silviculturii, comuna Ileana, jud. 
Calarasi. 
 
Autor:  
Deputat PNL Dan Motreanu, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv nou de investitii. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

279.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului si Padurilor 
51, Titlul VI transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.02, alin.14  Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarirea apelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
1000 mii lei pentru infiintare spatii 
verzi in satele: Durnesti, Cucuteni, 
Guranda din comuna Durnesti, jud. 
Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv nou. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

280.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului si Padurilor 
51, Titlul VI transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.02, alin.14  Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarirea apelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
171 mii lei pentru producerea de 
energie regenerabila prin panouri 
fotovoltaice in localitatea Varfu 
Campului, jud. Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
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281.  Anexa nr. 3/23/02 

Ministerul Mediului si Padurilor 
51, Titlul VI transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.02, alin.14  Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarirea apelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
516 mii lei pentru realizarea 
sistemului de transformare a energiei 
solare in energie electrica necesara  
pentru consumul propriu al comunei 
Broscauti, jud. Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Cofinantare fonduri europene. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

282.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului si Padurilor 
51, Titlul VI transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.02, alin.14  Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarirea apelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
134 mii lei pentru sistem integrat de 
management al desurilor în comuna 
Călăraşi pentru 8 comune din jud. 
Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Continuare obiectiv de investitii. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

283.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului si Padurilor 
51, Titlul VI transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.02, alin.14  Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarirea apelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
680 mii lei pentru reamenajare iaz 
satesc in satul Ciornohal, comuna 
Calarasi, jud. Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv nou. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

284.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului si Padurilor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
100 mii lei pentru reamenajare iaz 

Obiectiv nou. 
Sumele sunt necesare pentru 

1.Nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
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51, Titlul VI transferuri intre unitati 
ale administratiei publice  
Art.02, alin.14  Programe 
multianuale de mediu si 
gospodarirea apelor 

satesc in satul Ringhilesti, comuna 
Santa Mare, jud. Botosani 
 
Autor: Deputat PNL Florin Turcanu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
2. Programul naţional de 
imbunatatire a calitatii mediului 
prin realizarea de spatii verzi in 
localitati se asigură din  Fondul 
pentru Mediu, iar potrivit art.3 
din OUG nr.196/2005 privind 
Fondul pentru mediu,  analiza, 
selectarea, finantarea, urmarirea 
si controlul impelementarii 
proiectelor finantate din acest 
Fond se fac in conformitate cu 
prevederile Ghidurilor de 
finantare şi ale actelor normative 
date in aplicare. 
 

285.  Anexa nr. 3 / 23 / 02  
Ministerul Mediului si Padurilor 
Grupa/Titlul  23 Paragraful 51, art 
02 alin 14 Programe multianuale de 
mediu si gospodarire a apelor 

Se propune majorarea alocarii sumei 
de 300.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat PNL Lucia Ana VARGA 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare de la 250.228 mii  la 
300.000 mii lei deoarece aceste 
sume sunt necesare finalizarea 
programelor multianuale de mediu 
si gospodarirea apelor, o parte 
dintre aceste programe fiind deja 
intarziate din cauza sub-finantarii 
din ultimii doi ani. 
 
Sursa de de finantare propusa 
este:Fondul de rezerva la dispozitia 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 

Potrivit 3 (5) din  OG nr.40/2006 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 158 -

Guvernului 
 

pentru aprobarea şi finantarea 
programelor prioritare de mediu 
şi gospodărire a apelor, 
cuantumul finantarii de la 
bugetul de stat pe proiecte de 
investitii si pe unitati 
administrativ-teritoriale se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatii publice centrale in 
domeniul protectiei mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale.    

Programele multianuale privind 
alimentarea cu apă se 
implementează începand cu anul 
2006 pe o perioadă de 7 ani.  

286.  Anexa nr. 3 / 23 / 02 
Ministerul Mediului si Padurilor 
Grupa/Titlul 23 Cap 5001, art.  20, 
alin 22 Finantarea actiunilor din 
domeniul apelor 

Se propune majorarea alocarii 20.000 
mii lei 
 
Autor:  
Deputat PNL Lucia Ana VARGA 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare de la 6.800 mii la 20.000 
mii lei deoarece aceste sume sunt 
necesare atat pentru interventii in 
doameniul apelor cat si pentru 
finalizarea “schemelor directoare 
de reamenajare a bazinelor 
hidorografice”, operatiune absolut 
necesara atat in scopul combaterii 
eficiente a efectelor fenomenelor 
hidrologice periculoase cat si 
pentru asigurarea surselor de apa 
necesare. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
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Sursa de de finantare propusa 
este:Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 

287.  Anexa nr. 3 / 23 / 02  
Ministerul Mediului si Padurilor 
Grupa/Titlul 23 Cap 7001, Art. 70, 
Cheltuieli de capital 

Se propune majorarea alocarii 
300.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat PNL Lucia Ana VARGA 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare de la 150.000 mii lei, la 
300.000 mii  lei, deoarece fondurile 
sunt necesare pentru finalizarea 
lucrarilor de aparare impotriva 
inundatiilor deja demarate, 
executiile bugetare din ultimii doi 
ani aratand ca aproximativ 200.000 
cat au fost alocati au fost 
insuficienti. 
Sursa de de finantare propusa este: 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

288.  Anexa nr. 3 / 23 / 02  
Ministerul Mediului si Padurilor 

Grupa/Titlul 23 Cap 5001, art. 20, 
alin 23 Prevenirea si combaterea 
inundatiilor si ingheturilor 

Se propune majorarea alocarii 2.000 
mii lei 
 
Autor:  
Deputat PNL Lucia Ana VARGA 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Este necesara majorarea alocatiei 
bugetare de la 1.340 mii lei la 2.000 
mii lei deoarece aceste sume sunt 
necesare pentru in scopul 
combaterii eficiente a efectelor 
fenomenelor hidrologice 
periculoase. 
Sursa de de finantare propusa 
este:Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

289.  Anexa 3/23/02   
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 100 mii lei pentru amenajare 
spaţii verzi cu destinaţia parc de 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unui 
spaţiu de odihnă şi agrement pentru 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
art. 02, alin. 14 – Programe 
multianule de mediu şi gospodărire 
a apelor 

joacă pentru copii in oraşul Podu 
Iloaiei, jud. Iaşi. 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

locuitorii oraşului Podul Iloaiei. alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
Nu există  bază legală pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
 

290.  Anexa 3/23/02   
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
art. 02, alin. 14 – Programe 
multianule de mediu şi gospodărire 
a apelor 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2150 mii lei pentru amenajare 
parc in sat Răchiteni, Comuna 
Răchiteni, jud. Iaşi. 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Realizarea acestei investiţii este 
necesară pentru asigurarea unui 
spaţiu de odihnă şi agrement în 
conformitate cu standardele impuse 
de calitatea de membru al Uniunii 
Europene, pentru cetăţenii 
localităţii respective. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
Nu există  bază legală pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
 

291.  Anexa 3/23/02   
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
art. 02, alin. 14 – Programe 
multianule de mediu şi gospodărire 
a apelor 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 116 mii lei pentru realizare de 
spaţii verzi prin înfiinţarea de parc 
nou în comuna Mogoşeşti Siret,  jud. 
Iaşi. 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru îmbunătăţirea calităţii 
mediului se impune construirea de 
noi spaţii verzi în comuna 
menţionată. Obiectiv nou de 
investitie, proiect depus la AFM in 
vederea finantarii. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
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de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 
 

292.  Anexa 3/23/02   
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
art. 02, alin. 14 – Programe 
multianule de mediu şi gospodărire 
a apelor 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 178 mii lei pentru înlocuire  
sistem clasic de incalzire cu pompe 
de căldură sol-apă şi panouri solare 
pentru prepararea apei calde 
menajere la Grădiniţa Mogoşeşti 
Siret, Şcoala Mogosesti Siret şi 
Şcoala Muncelu de Sus, Comuna 
Mogosesti- Siret, jud. Iaşi. 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv nou de investitie, proiect 
aprobat la finanţare având 
contractul nr.762/N/13.09.2010 
depus la Administraţia Fondului 
pentru. Mediu. Protejarea mediului 
înconjurător prin înlocuirea  
sistemelor  clasice de încălzire şi 
realizarea unor economii 
sibstanţiale prin reducerea 
cheltuielilor la utilităţi. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
producerea energiei din surse 
regenerabile. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 
 

293.  Anexa 3/23/02   Din suma prevăzută se alocă  suma Pentru petrecerea timpului liber şi Propunem respingerea 
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Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
art. 02, alin. 14 – Programe 
multianule de mediu şi gospodărire 
a apelor 

de 2.349  mii lei pentru realizare a 4 
parcuri in satele Mălăeşti, Sângeri, 
Bulbucani, Gropniţa, in Comuna 
Gropniţa, jud. Iaşi. 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

recreerea intr-un spatiu curat cu 
spatii verzi, pe o suprafata cat mai 
mare si pentru imbunatatirea 
factorilor de mediu din cele 4 
localităţi. 

amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 
 

294.  Anexa 3/23/02   
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
art. 02, alin. 14 – Programe 
multianule de mediu şi gospodărire 
a apelor 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 271 mii lei pentru realizare de 
spatii verzi prin construire de parc 
nou în Comuna Erbiceni, jud. Iaşi. 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru alinierea la normele Uniunii 
Europene în ceea ce priveşte media 
de spaţiu verde pe cap de locuitor. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
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Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 
 

295.  Anexa 3/23/02   
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
art. 02, alin. 14 – Programe 
multianule de mediu şi gospodărire 
a apelor 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 353  mii lei pentru realizare spaţii 
verzi prin construire de parcuri noi în 
Comuna Dumeşti, jud. Iaşi. 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru îmbunătăţirea calităţii 
mediului se impune construirea de 
noi spaţii verzi în comuna 
menţionată. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 
 

296.  Anexa 3/23/02   
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
art. 02, alin. 14 – Programe 
multianule de mediu şi gospodărire 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 8.000 mii lei pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii de apă potabilă şi apă 
uzată în Comuna Dumeşti, jud. Iaşi. 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei, Grupurile parlamentare 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare continuării obiectivului  
de investitie Sumele sunt necesare 
pentru îmbunătăţirea infrastructurii 
de apă  şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
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a apelor PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

finanţare”. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si reabilitarea si 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apa uzata, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investitii si pe 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale 
 

297.  Anexa 3/23/02   
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
art. 02, alin. 14 – Programe 
multianule de mediu şi gospodărire 
a apelor 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 200 mii lei pentru Proiect de 
îmbunătăţire a calităţii mediului, 
Comuna A.I.Cuza, jud. Iaşi. 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv nou de investitie cu 
impact asupra mediului, banii sunt 
necesari pentru cofinantare.  

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

298.  Anexa 3/23/02   
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 
200 mii lei pentru înlocuire sistem 
clasic de incalzire cu pompe de 
căldură sol, apa şi panouri solare 

Obiectiv nou de investitii cu impact 
social, bani sunt necesari pentru 
cofinantare. Prin implementarea 
unor astfel de soluţii de încălzire se 
contribuie la protejarea mediului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
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art. 02, alin. 14 – Programe 
multianule de mediu şi gospodărire 
a apelor 

pentru preparare apă caldă şi 
menajeră la SAM Scheia, Şcoala 
A.I.Cuza  si Primăria din Comuna 
A.I.Cuza, jud. Iaşi. 
 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

înconjurător si la reducerea 
cheltuielilor cu utilităţile. 

cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
producerea energiei din surse 
regenerabile. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 
 
 

299.  Anexa 3/23/02   
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
art. 02, alin. 14 – Programe 
multianule de mediu şi gospodărire 
a apelor 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 
750 mii lei pentru valorificarea 
resurselor regenerabile de energie 
prin introducerea sistemelor de 
iluminat neconvenţionale în Comuna 
Răchiteni, jud. Iaşi. 
 
Autor: deputat PNL Cristian 
Adomniţei, Grupurile parlamentare 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Finanţarea unei astfel de investiţii 
în energiilor regenerabile constituie 
o prioritate la nivel european -ca, 
de altfel, la întreaga scară 
planetară- şi, în egală măsură, ar 
trebui să constituie o prioritate a 
Guvernului României. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
Nu există  bază legală pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 

300.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului si Padurilor  
51, Titul VI, art. 02 alin.14 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
2000 mii lei pentru finantarea 
obiectivului talazuri, santuri si albii 

Obiectiv nou cu impact social 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
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Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

de parau Slanic, comuna Gura 
Ocnitei, jud. Dambovita 
 
Autor: Deputat PNL Gabriel Plaiasu, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

301.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului si Padurilor  
51, Titul VI, art. 02 alin.14 
Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
6000 mii lei pentru finantarea pod 
Zefirul oras Pucioasa, jud. 
Dambovita 
 
Autor: Deputat PNL Gabriel Plaiasu, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

302.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului si Padurilor  
51, Titul VI, art. 02 alin.14 
Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
150 mii lei pentru realizare statie de 
epurare spital psihiatrie Pucioasa, 
jud. Dambovita. 
Autor: Deputat PNL Gabriel Plaiasu, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

303.  Anexa nr. 3/23/02 
Ministerul Mediului si Padurilor  
51, Titul VI, art. 02 alin.14 
Programe multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
750 mii lei pentru amenajare spatii 
verzi si parcari Str. Republicii si 
Aleea Ardealului Pucioasa, jud. 
Dambovita. 
 
Autor: Deputat PNL Gabriel Plaiasu, 
Grupurile parlamentare PNL din 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
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Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 

304.  Anexa nr.3./23/29 
Ministerul Mediului si Padurilor 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerul Mediului si Padurilor 
 
anexa3./23/.29.  cu obiectiv: 
punerea in siguranta a lucrarilor 
cu rol de aparare pe raul Ialomita 
si afluentii in zona Mun. Urziceni, 
Jud. Ialomita. 
Comuna Adancata 
Nr. si data actului aprobarii – SF 
4075/2006 Aviz Ministerul Mediului 
nr. 9 din martie 2007 
Valoarea totala = 64500 mii lei 
Capacitati aprobate: 
-suprainaltare dig 42 km 
-reabilitare canale 3,3 km 
- dig nou 4,5 km 
Durata de realizare 36 luni 
Executat la 31.12.2010 - 10.000 mii 
lei 
Valoarea ramasa de finantat la 
31.12.2010 = 54.000 mii lei 
 
Iniţiator: Deputat PD-L 
Gheorghe Tinel  
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului intrucat in anul 
2005 aprox. 30.000 de catateni din 
comunele Adancata, Barbulesti si 
Mun. Urziceni erau gata de a fi 
luati de apele revarsate ale raurilor 
Prahova si Ialomita. 
Sursa de finatare: prin diminuare 
suma alocata obiectiv 286 din 
anexa 3/23/29 – acumulare 
Ogrezeni.  

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar în cursul anului, până 
la data de 31 octombrie, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 
 

305.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, 
Art 02, alin. 14 - Programe 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2349 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Realizare parcuri în 
satele Mălăeşti, Sangeri, Bulbucani, 
Gropniţa din comuna Gropniţa”, 
judeţul Iaşi 

Realizarea acestui obiectiv nou de 
investiţii presupune asigurarea 
spaţiului verde într-o zonă intens 
poluată, necesară atât în scop 
recreativ cât şi în vederea 
îmbunătăţirii factorilor de mediu 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
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multianule de mediu şi gospodărire 
a apelor  
 

 
 

Autori: Deputat PNL Relu Fenechiu, 
              Grupurile parlamentare 
reunite ale  Partidului Naţional 
Liberal 
 

din localitate. 
 
 

fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

306.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Capitol 5001, Grupa 51,  
Titlul VI – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice  
Art. 02, alin. 14 – Programe 
multianule de mediu şi gospodărire 
a apelor  

 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Amenajare scuar şi 
parcare în cartier Dancu, comuna 
Holboca”, judeţul Iaşi 
 
Autori: Deputat PNL Relu Fenechiu, 
              Grupurile parlamentare 
reunite ale  Partidului Naţional 
Liberal 
 

Obiect nou de investiţii necesar 
pentru fluidizarea traficului. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

307.  Anexa 3/23/02   
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
art. 02, alin. 14 – Programe 
multianule de mediu şi gospodărire 
a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
580 mii lei pentru refacere maluri 
Valea Magoaja dupa inundaţiile din 
06.08.2010, com. Chiuiesti, jud. 
Cluj. 
 
Autori: Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL. 
 

Infrastrucură grav afectată în urma 
inundaţiilor, lucrarea fiind necesară 
pentru refacerea malurilor şi astfel 
vor fi prevenite  alte dezastre. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

308.  Anexa 3/23/02   
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Din duma prevăzută se alocă suma 
de 2 000 mii lei pentru introducere 
sistem de încălzire, pompe cu căldură 
(energie neconvenţională)  pentru 

Protejarea mediului înconjurător 
prin înlocuirea  sistemelor  clasice 
de încălzire şi realizarea unor 
economii sibstanţiale prin 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
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administraţiei publice  
art. 02, alin. 14 – Programe 
multianule de mediu şi gospodărire 
a apelor 

dispensar, Şcoala Generală şi Cămin 
Cultural, comuna Vultureni, jud. 
Cluj. 
 
Autori: deputat Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Senator PNL Marius 
Nicoară, Grupurile parlamentare 
reunite ale PNL 
 

reducerea cheltuielilor la utilităţi. 
 

republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

309.  Anexa 3/23  
Ministerul Mediului şi 
Pădurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor cu 
suma de 800 mii lei,  pentru  
obiectivul ”Reţea de canalizare şi 
staţie de epurare ape uzate” în 
comuna Cuza Vodă, judeţul Călăraşi 
. 
Autori: 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  DAMIAN IOAN – Grup 
Alianţa PSD+PC 

În vederea rezolvării problemelor 
de protecţie a mediului în cadrul 
comunei. 
 
Sursa de finanţare –Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

310.  Anexa 3/23  
Ministerul Mediului şi 
Pădurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor cu 
suma de 13045 mii lei,  pentru  
obiectivul „Amenajare şi 
modernizare canal colector pentru 
ape meteorice şi izvoare subterane”, 
în comuna Crivăţ, 
judeţul Călăraşi. 
Autori: 

Pentru rezolvarea scurgerii apelor 
meteorice şi premeditarea 
inundaţiilor determinate de ploi, 
având în vedere condiţiile specifice 
din Lunca Argeşului. 
 
Sursa de finanţare –Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
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-Deputat BOABEŞ DUMITRU-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  DAMIAN IOAN – Grup 
Alianţa PSD+PC 

urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

311.  Anexa 3/23  
Ministerul Mediului si  
Pădurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului si Pădurilor cu 
suma de 3000 mii lei, pentru 
obiectivul ,,sistem zonal de 
alimentare cu apă, canalizare şi staţie 
epurare,, in satul Coţofanca ,comuna 
Gurbăneşti, judeţul Călăraşi 
Autori: 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  DAMIAN IOAN – Grup 
Alianţa PSD+PC

Nu există apă potabilă în satul 
Coţofanca, fiind organizati cu apă 
din satul Gurbăneşti, cu mijloace 

manuale.  
 
 

Sursa de finanţare –Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

312.  Anexa 3/23   
Ministerul Mediului şi 
Pădurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului si Pădurilor cu 
suma de 350 mii lei pentru 
modernizare  puţuri forate şi 
alimentare cu apă in comuna Unirea 
,judeţul Călăraşi 
Autori: 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 

În vederea rezolvării problemelor 
de protecţie a mediului în cadrul 
comunei. 
 
Sursa de finanţare –Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
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Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  DAMIAN IOAN – Grup 
Alianţa PSD+PC 
 

 

313.  Anexa 3/23/02   
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
art. 02, alin. 14 – Programe 
multianule de mediu şi gospodărire 
a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2 800 mii lei pentru lucrări de 
reabilitare reţea de apă şi canalizare 
în Municipiul Beiuş, jud. Bihor. 
 
Autor: Deputat PNL Nicolae Jolţa, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru a asigura localnicilor 
condiţii de viaţă mai bune este 
absolut necesară reabilitarea reţelei 
de apă şi canalizare în Municipiul 
Beiuş. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

314.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice locale 
Art. 02, alin.  14 – Programe 
multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
9521 mii RON pentru realizarea 
proiectului de regularizare a Văii 
Sărmaş, din judeţul Sălaj. 
 
Autor:  
deputat PNL: Mirel Taloş 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
Totodata potrivit prevederilor  
arft.3 alin.(5) din OG nr.40/2006 
privind  Finantarea programelor 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor , cuantumul 
finanţării de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investiţii şi pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
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locale. 
 

315.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăută se alocă suma de  
5.000 mii lei  pentru amenajarea 
spaţiilor verzi din oraşul Pătârlagele, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: senator PNL Cristinel 
Marian Bîgiu, deputat PNL George 
Adrian Scutaru şi deputat PNL Titi 
Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL  

Necesitatea crearii de conditii de 
agrement  
 
Sursa de finanţare:  
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Mediului şi 
Pădurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 
 

316.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
5.000 mii lei pentru amenajare albie 
pâraie – baraje de protecţie pe maluri 
în Valea Viei şi Valea Muscelului- 
oraş Pătârlagele, judeţul Buzău. 

 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru evitarea de inundaţii care ar 
putea avea consecinţe grave este 
necesară amenajarea albiei 
pâraielor. 
De acest proiect vor beneficia 4000 
persoane. 
 
Surse de finanţare: 
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Mediului şi 
Pădurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
Totodata potrivit prevederilor  
arft.3 alin.(5) din OG nr.40/2006 
privind  Finantarea programelor 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor , cuantumul 
finanţării de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investiţii şi pe 
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unităţi administrativ-teritoriale, 
se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 

317.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
100 mii lei pentru amenajarea de 
parcări rezidenţiale, locuri de joacă si 
parcări în mun. Râmnicu Sărat, jud. 
Buzău.  
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Creşterea calităţii vieţii pentru 
localnicii din mun. Râmnicu Sărat.  

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

318.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  481,375 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Infiintare parc, 
sat.Frumuselu Com Glavanesti, 
Judetul Bacau 
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea gradului de 
civilizaţie spaţiu rural si 
asigurarea unui mediu sanatos. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

319.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 773,474 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Proiectul "Imbunatatirea 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea gradului de 
civilizaţie in spaţiu rural,  

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

calitatii vietii pentru populatia 
rurala” - "Construire  parc in satul 
Letea Veche, comuna Letea Veche, 
judetul Bacau"  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

asigurarea unui mediu sanatos si 
creearea unui spatiu de recreere. 
 

alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

320.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 360 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Infiintare spatii verzi in 
com.Magiresti Com Magiresti, Jud 
Bacau 
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea gradului de 
civilizaţie in spaţiu rural,  
asigurarea unui mediu sanatos si 
creearea unui spatiu de recreere. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

321.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Infiintare Parc in 
comuna Oncesti Jud Bacau 
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea gradului de 
civilizaţie in spaţiu rural,  
asigurarea unui mediu sanatos si 
creearea unui spatiu de recreere. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

322.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 5564 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Alimentare cu apa sat 
Parincea, Comuna Parincea Jud 
Bacau  

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
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14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor 

 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

323.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Aparari de maluri peste 
paraul Solont, sat Tarata Comuna 
Parjol,  Jud Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
realizarea lucrarilor de protectie a 
localitatii impotriva inundatiilor.  

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

324.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  478,603 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Completarea sistemului 
clasic de incalzire cu echipamente si 
sisteme care utilizeaza enegia solara 
pentru Cladirea Primariei Racaciuni, 
a Scolii Generale nr. 1 Racaciuni si a 
Scolii Gheorghe Doja com Racaciuni 
Jud Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
schimbarea sistemului clasic de 
incalzire cu echipamente si sisteme 
care utilizeaza enegia solara, in 
vederea protectiei mediului.  

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

325.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  776 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului   Reabilitare parc 
Racaciuni com Racaciuni Jud Bacau  

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea gradului de 
civilizaţie in spaţiu rural,  
asigurarea unui mediu sanatos si 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
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administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

creearea unui spatiu de recreere. 
 

republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

326.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi Pădurilor –- 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Infiintare parc ,comuna 
Rosiori, Sat Rosiori Jud Bacau  
 
Autor: 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea gradului de 
civilizaţie in spaţiu rural,  
asigurarea unui mediu sanatos si 
creearea unui spatiu de recreere. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

327.  Anexa nr.3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor, 
cap. 8301.  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor cu 
suma de 450 mii lei necesară pentru 
împădurirea a 101 ha. de teren în 
comuna Bistreţ judeţul Dolj. 
 
Autor:  
Deputat PSD + PC Valeriu Ştefan 
Zgonea  
Grupul Parlamentar PSD+PC – 
Camera Deputaţilor  

Investiţia este necesară având în 
vedere imperativul ameliorării 
calităţii factorilor de mediu şi 
îmbunătăţirea calităţii vieţii 
locuitorilor comunei  Bistreţ. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 
 

328.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Apărare mal drept râu Siret în 
localitatea BAŞTA, com. 
SECUIENI, jud. NEAMŢ,  
în valoare de 23.930 mii lei 
 
Autor: Deputat  Independent Culiţă 

Motivaţia: Evitarea inundării 
locuinţelor din localitatea BAŞTA, 
a terenurilor agricole şi a 
complexelor populate cu animale.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
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Tărâţă Ministerului Mediului şi Pădurilor Totodata potrivit prevederilor  
art.3 alin.(5) din OG nr.40/2006 
privind  Finantarea programelor 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor , cuantumul 
finanţării de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investiţii şi pe 
unităţi administrativ-teritoriale, 
se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 

329.  Anexa 3/23,  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
capitolul 7401- Protecţia mediului, 
grupa 51, titlul VI, Transfer între 
unităţi ale administraţiei publice, 
alineat 14- Programe multianuale 
de mediu si gospodărire a apelor. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Mediului şi 
Padurilor, Anexa 3/23, capitolul 
7401- Protecţia mediului, grupa 51, 
titlul VI, Transfer între unităţi ale 
administraţiei publice, alineat 14- 
Programe multianuale de mediu si 
gospodărire a apelor, cu suma de 
25.500.000 ron, necesară pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor a 
orasului Babadag, Jud. Tulcea. 
Beneficiar Oficiul de Gospodarie al 
Apelor Constanţa. Are autorizţtie de 
construcţie. 
 
Iniţiator: Horia Teodorescuu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  

Orasul este calamitat de ploile 
torenţiale de vară, producând 
pagube de peste 3 miliarde lei 
infrastructurii oraşului Babadag. 
 
 
 
 
Sursă de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
guvernului. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
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parlamentar PSD+PC din Camera 
Deputaţilor 
 

330.  Anexa 3/23  
Ministerul Mediului si Padurilor 
Cap. 74.06.06 Canalizarea si 
tratarea apelor reziduale 

Extindere retele de canalizare , 
localitatea componenta Slatinita, 
mun. Bistrita = 1.000.000 lei  

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

In anul 2011, racordarea la reteaua 
de canalizare si constructia de statii 
de epurare, mai ales in spatiul 
urban, este o obligatie elementara, 
dar si o cerinta a Uniunii Europene. 
Sustinerea celor doua investitii in 
municipiul Bistrita, sunt, din acest 
punct de vedere, obligatorii. 

Sursa de finantare – capitolul 
achizitii publice MM 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere având în vedere 
că acest capitol nu se regăseşte 
în bugetul Ministerului Mediului 
şi Pădurilor. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
gospodarire a apelor se 
finanteaza si reabilitarea si 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apa uzata, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investitii si pe 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale 
 
 
 
 

331.  Anexa 3/23  
Ministerul Mediului si Padurilor 

Retele de canalizare si statie de 
epurare , localitatea componenta 

In anul 2011, racordarea la reteaua 
de canalizare si constructia de statii 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
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Cap. 74.06.06 Canalizarea si 
tratarea apelor reziduale 

Sarata, municipiul Bistrita 2.000.000 
lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

de epurare, mai ales in spatiul 
urban, este o obligatie elementara, 
dar si o cerinta a Uniunii Europene. 
Sustinerea celor doua investitii in 
municipiul Bistrita, sunt, din acest 
punct de vedere, obligatorii. 

Sursa de finantare – capitolul 
achizitii publice MM 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere având în vedere 
că acest capitol nu se regăseşte 
în bugetul Ministerului Mediului 
şi Pădurilor. 
Totodată potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu,pentru finanţarea 
staţiilor de epurare se pot aloca 
sume din Fondul pentru mediu. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării acestor proiecte 
făcându-se în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicarea acestui act 
normativ 
 

332.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
 Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru pentru Programul 
naţional de îmbunătăţire a calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi în localităţi, comuna Mihăieşu 
de Câmpie, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Studiu de fezabilitate aflat în 
evaluare. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

333.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
7600 mii lei pentru înfiinţarea reţelei 
de canalizare, comuna Hodac, 

Studiu de fezabilitate depus la 
Ministerul Mediului. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 180 -

Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

334.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14  

Din suma prevăzută se alocă suma de 
19 mii lei pentru canal menajer str. 
Păltiniş, municipiul Târnăveni, 
Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Lucrare propusă a fi finanţată 
din Fondul de mediu. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat sursa 
de finanţare o reprinzintă Fondul 
pentru mediu. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor 
finanţate din Fondul pentru 
mediu se fac în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicare. 
 

335.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
290 mii lei pentru canal menajer str. 
Pref. V. Moldovan şi Băilor, 
municipiul Târnăveni, Judeţul 
Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Lucrare propusă a fi finanţată 
din Fondul de mediu. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat sursa 
de finanţare o reprinzintă Fondul 
pentru mediu. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor 
finanţate din Fondul pentru 
mediu se fac în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicare. 
 

336.  Anexa 3/23/02 Din suma prevăzută se alocă suma de Lucrare propusă a fi finanţată Propunem respingerea 
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 Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

283 mii lei pentru canal menajer şi 
canal pluvial pe str. Industriei, 
municipiul Târnăveni, Judeţul 
Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

din Fondul de mediu. amendamentului, intrucat sursa 
de finanţare o reprinzintă Fondul 
pentru mediu. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor 
finanţate din Fondul pentru 
mediu se fac în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicare. 
 

337.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
270 mii lei pentru canal pluvial pe 
str. Râului, 1 Decembrie 1918, 
municipiul Târnăveni, Judeţul 
Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Lucrare propusă a fi finanţată 
din Fondul de mediu. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat sursa 
de finanţare o reprinzintă Fondul 
pentru mediu. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor 
finanţate din Fondul pentru 
mediu se fac în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicare. 
 

338.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
138 mii lei pentru staţie de pompare 
ape pluviale pluviale pe str. 
Frumoasa, municipiul Târnăveni, 
Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 

Lucrare propusă a fi finanţată 
din Fondul de mediu. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat sursa 
de finanţare o reprinzintă Fondul 
pentru mediu. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor 
finanţate din Fondul pentru 
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Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

mediu se fac în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicare. 
 

339.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
80 mii lei pentru canal menajer, str. 1 
Decembrie 1918, municipiul 
Târnăveni, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Lucrare propusă a fi finanţată 
din Fondul de mediu. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat sursa 
de finanţare o reprinzintă Fondul 
pentru mediu. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor 
finanţate din Fondul pentru 
mediu se fac în conformitate cu 
prevederile ghidurilor de 
finanţare şi ale actelor normative 
date în aplicare. 
 

340.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
20 mii lei pentru construire parc de 
joacă pentru copii, în comuna 
Breaza, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

341.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1141 mii lei pentru sistem de spaţii 
verzi în oraşul Iernut, Judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 

Este depusă cererea de finanţare. Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
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Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

342.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
186 mii lei pentru sistem de spaţii 
verzi în oraşul Beica de Jos, Judeţul 
Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Important pentru comunitatea 
locală.

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

343.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1100 mii lei pentru amenajare spaţii 
verzi în oraşul Sărmaşu, Judeţul 
Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Proiect depus la 
Ministerul Mediului şi Pădurilor. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

344.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi Pădurilor – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
14 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2941 mii lei pentru amenajare loc de 
îmbăiere, funcţiuni anexe şi lac de 
agrement în zona Lacului 
Tineretului, oraşul Sovata, Judeţul 
Mureş. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Important pentru dezvoltarea 
turismului în zonă şi pentru 
comunitatea locală. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

345.  Anexa 3/23/02 Obiectiv investitii Dezvoltarea infrastructurii Propunem respingerea 
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Ministerul Mediului şi Pădurilor Managementul integrat al deseurilor 
in municipiul Lupeni 

- Investitii noi 
- Suma propusa: 16 000 000 lei 
 
 Autor: 
Deputat PSD+PC Cornel Cristian 
Resmerita 

municipiului Lupeni 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva al Guvernului 

amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 
 

346.  Anexa nr.3/23  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, la 
capitolul 7401 Protecţia Mediului, 
Grupa 51, Titlul VI TRANSFER 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
2, alineat 14 Programe multianual de 
mediu şi gospodărire a apelor cu 
suma de 100 mii lei, necesară pentru 
amenajare parc în comuna Gîngiova, 
judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Pentru îmbunătăţirea calităţii 
mediului, precum şi pentru 
vitalitatea localităţii se impune 
construirea de spaţii verzi în 
comună.  Mai mult decât atât este 
necesară asigurarea spaţiului verde 
în comună în scopuri recreative şi 
ecologizante. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
 

347.  Anexa nr.3/23  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, la 
capitolul 7401 Protecţia Mediului, 
Grupa 51, Titlul VI TRANSFER 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 

Pentru îmbunătăţirea calităţii 
mediului, precum şi pentru 
vitalitatea localităţii se impune 
construirea de spaţii verzi în 
comună.  Mai mult decât atât este 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
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ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
2, alineat 14 Programe multianulae 
de mediu şi gospodărire a apelor cu 
suma de 100 mii lei, necesară pentru 
amenajare parc în comuna Valea 
Stanciului, judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

necesară asigurarea spaţiului verde 
în comună în scopuri recreative şi 
ecologizante. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 

se finanţeze lucrările respective  
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

348.  Anexa 3/23/02 
 Ministerul Mediului şi Pădurilor  
 Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Regularizare apă, com. 
Roşiile, sat Zgubea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL, CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

349.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
 Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Decolmatare zona 
Romaneşti, com. Roşiile judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL, CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL, Emilian Francu 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
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Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat  

350.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 10000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Amenajare râu Luncavăţ 
Oteşani – Cârstăneşti judeţul Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL, CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

351.  Anexa 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Consolidare (alunecări 
terenuri) com. Fârtăţeşti judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL, CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

352.  Anexa 3/23/02 
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin. 
14 – Programe multianule de mediu 
şi gospodărire a apelor  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Decolmatare râul 
Topolog, com. Galicea 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL, CRISTIAN 
BUICAN 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
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Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

 

353.  Anexa 3/23  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
capitolul 7401grupa 51 transferuri 

Reabilitare şi înfiinţare spatii verzi 
satele Costeşti şi Spătaru, Comuna 
Costeşti, judeţ Buzău = 
1.181.387.630 lei 
 
Autor: Deputat Ghiveciu Marian 
Grup Parlamentar al PSD + PC 
Judet Buzau 
 

- Realizarea lucrărilor de reabilitare 
şi înfiinţare a spaţiilor verzi 
- Bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 
 

354.  Anexa 3/23  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Capitol bugetar :70.01 
Programe bugetare :942 
Infrastructura in domeniul 
gospodaririi apelor, lucrari 
hidrotehnice de aparare impotriva 
inundaţiilor, marirea gradului si/sau 
de siguranta a barajelor  si 
reabilitarea si protectia zonei 
costiere, finantat din PNDI. 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 astfel : 
Comuna Ruscova, jud.Maramureş  
-  reţea de colectare ape menajere 

şi staţie de epurare 
Proiect nr.90.172/ 2010 
Valoare: 9.000 mii lei 

 
Autor: deputat Stefan Buicuţa – 
Grupul parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 
 

Necesitatea urgentă  de 
imbunatatire a infrastructurii in 
domeniul gospodaririi apelor. 
 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
Guvernului.  
 
 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
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355.  Anexa 3/23  
Ministerul Mediului şi Pădurilor  
Capitolul bugetar : 70.01 
Programe bugetare : 365 
Managementul resurselor de apă 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 astfel : 
Comuna Poienile de sub Munte, jud. 
Maramureş 
- Amenajarea râului Cvasniţa  

Proiect nr. 20790/ 
DC/26.05.2010, completat cu 
documentaţia cu nr. 
53520/26.08. 2010 
Valoare: 3.800 mii lei 

 
Autor: deputat Stefan Buicuţa – 
Grupul parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 
 

Necesitatea amenajării urgente 
a albiei râului Cvasniţa, ca 
urmare a inundaţiilor din 2008 ; 
lucrarea este în valoare de 4000 
mii lei, din care s-au atribuit 
doar 200 mii lei. 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
Guvernului. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

356.  Anexa  nr. 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
 
 
 

Alocarea sumei de 400.000 lei pentru 
terminarea lucrărilor de regularizare 
a râului Conţeasca, comuna Valea 
Seacă, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Lucrările trebuie făcute pentru a 
scăpa populaţia acestei localităţi de 
inundaţii. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

357.  Anexa  nr. 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Cap.7401/grupa51/titlul 6/ articol 
2/alin.14 

Reabilitarea alimentării cu apă în 
Municipiul Lugoj 
Suma solicitată – 8.000 mii lei 
 
Autori: Deputat Stragea Sorin 
Grup PSD+PC – Camera Deputaţilor 

Convenţie 5544/26.10.2006 Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
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 fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

358.  Anexa  nr. 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Cap.7401/grupa51/titlul 6/ articol 
2/alin.14 

Reabilitarea sistemului de canalizare 
în Municipiul Lugoj  
Suma solicitată – 4.000 mii lei 
 
Autori: Deputat Stragea Sorin 
Grup PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Convenţie 4098/11.10.2007 Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

359.  Anexa  nr. 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Cap.7401/grupa51/titlul 6/ articol 
2/alin.14 

Modernizare staţie de epurare Lugoj-
Jabăr 
Suma solicitată – 2.500 mii lei 
 
Autori: Deputat Stragea Sorin 
Grup PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Contract 214/N/26.10.2008 Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

360.  Anexa  nr. 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Cap.7401/grupa51/titlul 6/ articol 
2/alin.14 

Canalizare menajeră și stație epurare 
comuna Criciova 
Suma solicitată – 1.827 mii lei 
 
Autori: Deputat Stragea Sorin 
Grup PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

 Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

361.  Anexa  nr. 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Cap.7401/grupa51/titlul 6/ articol 

Alimentare cu apă și canalizare 
comuna Bârna 
Suma solicitată – 376 mii lei 

Rest de plată Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
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2/alin.14  
Autori: Deputat Stragea Sorin 
Grup PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

362.  Anexa  nr. 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Cap.7401/grupa51/titlul 6/ articol 
2/alin.14 

Finalizare lucrări canalizare 
menajeră  comuna Coșteiu 
Suma solicitată – 2.000 mii lei 
 
Autori: Deputat Stragea Sorin 
Grup PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

 Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

363.  Anexa  nr. 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Cap.7401/grupa51/titlul 6/ articol 
2/alin.14 

Extindere canalizare menajeră  
comuna Fârdea 
Suma solicitată – 3.986 mii lei 
 
Autori: Deputat Stragea Sorin 
Grup PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

 Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

364.  Anexa  nr. 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Cap.7401/grupa51/titlul 6/ articol 
2/alin.14 

Modernizare stație epurare comuna 
Găvojdia 
Suma solicitată – 2.000 mii lei 
 
Autori: Deputat Stragea Sorin 
Grup PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

 Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
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365.  Anexa  nr. 3/23/02  
Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Cap.7401/grupa51/titlul 6/ articol 
2/alin.14 

Canalizare menajeră și stație epurare 
Jena 
Suma solicitată – 3.000 mii lei 
 
Autori: Deputat Stragea Sorin 
Grup PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

 Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

366.  

Anexa 3/23 Ministerul Mediului şi 
Pădurilor 

Canalizare menajeră în locaitatea 
Barcani, comuna Barcani, judeţul 
Covasna 
 
-8.058.647  lei 
 
Autor: dl. Grama Horia – Deputat 
PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

367.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor  

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Mediului şi 

Pădurilor - Anexa 3/23  
 

cu suma de 900.000 RON  
pentru lucrări de amenajare spaţii 

verzi, Oraşul Bălan, Judeţul Harghita 
 

Deputat Mircea DUŞA 
     Lider Grup parlamentar 

Alianţa PSD+PC 
 
 

Este necesară continuarea 
finanţarea lucrărilor.  

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

368.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Mediului şi 

Susţinerea proiectelor de protejare a 
mediului.  

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
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Pădurilor - Anexa 3/23  
 

cu suma de 1.172.847 RON  
pentru corectare formaţiuni torenţiale 

în Comuna Tulgheş (P. Vărăriei) 
 

Deputat Mircea DUŞA 
     Lider Grup parlamentar 

Alianţa PSD+PC 
 
 

Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

369.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Mediului şi 

Pădurilor - Anexa 3/23  
 

cu suma de 50.000 RON  
pentru reabilitarea centrului Comunei 

Tulgheş, Judeţul Harghita 
 
 

Deputat Mircea DUŞA 
     Lider Grup parlamentar 

Alianţa PSD+PC 
 

Susţinerea proiectelor de protejare a 
mediului. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

370.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Mediului şi 

Pădurilor - Anexa 3/23  
 

cu suma de 500.000 RON  
pentru corectare formaţiuni torenţiale 
pe P. Prelucuţa şi P. Canal, Comuna 

Tulgheş, Judeţul Harghita  
 

Susţinerea proiectelor de protejare a 
mediului. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
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Deputat Mircea DUŞA 
     Lider Grup parlamentar 

Alianţa PSD+PC 
 

371.  Anexa 3/23 
Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Mediului şi 

Pădurilor - Anexa 3/23  
 

cu suma de  500.000 RON  
pentru reabilitarea şi modernizarea 
Parcului Eroilor, inclusiv patinoar 
artificial din Muncipiul Topliţa, 

Judeţul Harghita  
 

Deputat Mircea DUŞA 
     Lider Grup parlamentar 

Alianţa PSD+PC 
 
 

Susţinerea proiectelor de protejare a 
mediului şi extinderea 

posibilităţilor de agrement.  

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

372.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea și tratarea apelor 
reziduale” 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 12.500 mii lei, 
destinată obiectivului „Rețele de 
canalizare menajeră şi pluvială 
Slobozia”,către Municipiul Slobozia, 
județul Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Sumele sunt necesare pentru două 
obiective importante privind 
extinderea reţelei de canalizare 
menajeră şi pluvială în Slobozia, 
cartierele Slobozia Nouă şi Bora, pe 
care municipalitatea le are în 
diferite faze de execuţie, valoarea 
celor două proiecte fiind în sumă de 
22,4 milioane de lei. 
Necesitatea indeplinirii 
angajamentelor asumate de 
România prin documentele de 
aderare la Uniunea Europeana, 
in special a celor din capitolul 22 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
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Mediu, de asigurare a 
conformării cu Directiva nr. 
98/83/EEC privind calitatea apei 
destinate consumului  
uman, cu Directiva nr. 
91/271/EEC privind epurarea 
apelor uzate urbane 
 

373.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea și tratarea apelor 
reziduale, suma de 7500 mii lei 
destinată obiectivului „Sistem de 
canalizare cartierele Slobozia Nouă 
şi Bora”către Municipiul Slobozia, 
județul Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

Obiectiv necesar pentru sănătatea 
populaţiei şi protecţia mediului. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

374.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 7500 mii lei 
destinată obiectivului „Modernizarea 
staţiei de epurare şi realizarea unei 
trepte de epurare biologică 
Slobozia”, către Municipiul 
Slobozia, judeţul Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

Obiectiv necesar pentru sănătatea 
populaţiei şi protecţia mediului. 
Municipalitatea derulează acest 
proiect în vederea asigurării 
obligaţiilor privind protecţia 
mediului . 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
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375.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 9000 mii lei 
destinată obiectivului „Modernizare 
gospodărie de apă potabilă şi 
extindere reţea apă potabilă, 
înfiinţarea reţea canalizare şi staţie 
de epurare. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

376.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 6000 mii lei 
destinată obiectivului „Staţie de 
epurare”, către comuna Axintele, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC.

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

377.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 500 mii lei 
destinată obiectivului „Sistem de 
canalizare şi epurare a apelor uzate”, 
către comuna Cosîmbeşti, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
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378.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 4000 mii lei 
destinată obiectivului „Extindere 
reţea canalizare şi construire stație de 
epurare”, către comuna Stelnica, 
județul Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

379.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea și tratarea apelor 
reziduale, suma de 2000 mii lei 
destinată obiectivului „Rețele de 
canalizare. Fără stație de epurare 
(OG7/2006)”, către comuna Stelnica, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC.

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

380.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 4320 mii lei 
destinată obiectivului „Canalizare și 
stație de epurare a apelor uzate”, 
către comuna Valea Ciorii, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
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381.  Ministerul Mediului și Pădurilor 

 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea și tratarea apelor 
reziduale” 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 2000 mii lei 
destinată obiectivului „Extindere şi 
îmbunatățire rețea alimentare cu apă, 
rețea canalizare şi stație de epurare”, 
către comuna Coşereni, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

382.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 4320 mii lei 
destinată obiectivului „Canalizare și 
stație de epurare a apelor uzate”, 
către comuna Valea Ciorii, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

383.  Ministerul Mediului și Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea și tratarea apelor 
reziduale” 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 2000 mii lei 
destinată obiectivului „Extindere şi 
îmbunatățire rețea alimentare cu apă, 
rețea canalizare şi stație de epurare”, 
către comuna Coşereni, judeţul 
Ialomiţa. 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
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Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

 

384.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea și tratarea apelor 
reziduale” 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 5000 mii lei 
destinată obiectivului „Rețea 
canalizare şi staţie de epurare”, către 
comuna Brazii, județul Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

385.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 740.761 lei 
destinată obiectivului „Sistem de 
canalizare și epurare a apelor uzate”, 
către comuna Jilavele, județul 
Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

386.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 224.498 lei 
destinată obiectivului „Programul 
vizând protecția resurselor de apă, 
sisteme integrate de alimentare cu 
apă, stații de tratare, canalizare și 
stații de epurare – Extinderea rețelei 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
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de canalizare menajeră în comuna Sf. 
Gheorghe”, către comuna Sf. 
Gheorghe, județul Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

 

387.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 400 mii lei 
destinată obiectivului „Programul de 
dezvoltare a infrastructurii în spaţiul 
rural – staţie de epurare”, către 
comuna Sf. Gheorghe, județul 
Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

388.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 250 mii lei 
destinată obiectivului „Amenajare 
sistem canalizare şi epurarea apelor”, 
către comuna Giurgeni, județul 
Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

389.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 3.486.000 lei 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
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Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 

destinată obiectivului „Canalizare şi 
staţie de epurare comuna Gârbovi”, 
către comuna Gârbovi, județul 
Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 

alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

390.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 1000 mii lei 
destinată obiectivului „Reabilitare şi 
extindere sistem de alimentare cu apă 
şi canalizare”, către comuna 
Axintele, județul Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

391.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Pagina 137 (336) 
 
Cod obiectiv 846 
„RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru înființarea de perdele 
de protecţie, suma de 100 mii lei 
pentru Comuna Bucu, judeţul 
Ialomiţa 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

392.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Pagina 137 (336) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reconstrucţie 
ecologică şi perdele forestiere suma 
de 100 mii lei pentru Comuna 

Investiţie necesară pentru redarea în 
circuitul productiv a terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
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Cod obiectiv 846 
„RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 

Cosâmbeşti, judeţul Ialomiţa 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

393.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Pagina 137 (336) 
 
Cod obiectiv 846 
„RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie suma de 100 mii lei 
pentru Comuna Gheorghe Lazăr, 
judeţul Ialomiţa 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

394.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Pagina 137 (336) 
 
Cod obiectiv 846 
„RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reconstrucţie 
ecologică şi perdele forestiere, suma 
de 100 mii lei pentru Comuna 
Mărculeşti, judeţul Ialomiţa 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Investiţie necesară pentru redarea în 
circuitul productiv a terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

395.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Pagina 137 (336) 
 
Cod obiectiv 846 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie suma de 100 mii lei 
pentru Comuna Ograda, judeţul 
Ialomiţa 
 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
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„RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 

Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

396.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Pagina 137 (336) 
 
Cod obiectiv 846 
„RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reconstrucţie 
ecologică şi perdele forestiere suma 
de 100 mii lei pentru Comuna 
Săveni, judeţul Ialomiţa 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Investiţie necesară pentru redarea în 
circuitul productiv a terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

397.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Pagina 137 (336) 
 
Cod obiectiv 846 
„RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie, suma de 100 mii lei 
pentru Comuna Scânteia, judeţul 
Ialomiţa 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

398.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Pagina 137 (336) 
 
Cod obiectiv 846 
„RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reconstrucţie 
ecologică şi perdele forestiere, suma 
de 100 mii lei pentru Comuna Sudiţi, 
judeţul Ialomiţa 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Investiţie necesară pentru redarea în 
circuitul productiv a terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
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FORESTIERE” 
399.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 

 
Anexa 3 / 23 / 29 
Pagina 137 (336) 
 
Cod obiectiv 846 
„RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie suma de 100 mii lei 
pentru Comuna Valea Ciorii, judeţul 
Ialomiţa 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

400.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Pagina 137 (336) 
 
Cod obiectiv 846 
„RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie suma de 250 mii lei 
pentru municipiul Slobozia, judeţul 
Ialomiţa 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

401.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 

 
Se repartizează în cadrul bugetului 
Ministerului suma de 90 mii lei 
pentru „Creare spaţii verzi” în 
comuna Muntenii Buzău, judeţul 
Ialomiţa 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

 
Pentru sănătatea populaţiei şi 
crearea unui spaţiu ambiental de 
calitate pentru traiulzilnic. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

402.  Ministerul Mediului şi Pădurilor Se repartizează în cadrul bugetului Pentru sănătatea populaţiei şi Propunem respingerea 
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Anexa 3 / 23 / 29 

Ministerului suma de 741 mii lei 
pentru „Ansamblu zona verde 
comuna Jilavele” în comuna Jilavele, 
judeţul Ialomiţa 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

crearea unui spaţiu ambiental de 
calitate pentru traiulzilnic. 

amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

403.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 

Se repartizează în cadrul bugetului 
Ministerului suma de 110 mii lei 
pentru finalizarea 
proiectului„Managementul integrat al 
deşeurilor menajere în loc. Dridu, 
Fierbinţ-Târg, Maia, Adâncata, 
Moldoveni, Brazii, Jilavele, 
Moviliţa, Sineşti, Roşiori şi 
Drăgoieşti” în comuna Jilavele, 
judeţul Ialomiţa 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 
 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

404.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 

Se repartizează în cadrul bugetului 
Ministerului suma de 200 mii lei 
pentru „Managementul integrat al 
deşeurilor în comunele Coşereni, 
Bărcăneşti, Axintele” în comuna 
Bărcăneşti, judeţul Ialomiţa 
 
Amendament propus de: Deputat 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
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Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

 

405.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 

Se repartizează în cadrul bugetului 
Ministerului suma de 500 mii lei 
pentru „Amenajare parc comunal” în 
comuna Giurgeni, judeţul Ialomiţa 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

Pentru sănătatea populaţiei şi 
crearea unui spaţiu ambiental de 
calitate pentru traiulzilnic. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

406.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 

Se repartizează în cadrul bugetului 
Ministerului suma de 300 mii lei 
pentru „Managementul integrat al 
deşeurilor” în comuna Axintele, 
judeţul Ialomiţa 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

407.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 

Se repartizează în cadrul bugetului 
Ministerului suma de 720 mii lei 
pentru „Construire platformă de 
compost pentru deşeurile provenite 
din zootehnie” în comuna Stelnica, 
judeţul Ialomiţa 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
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408.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 

 
Anexa 3 / 23 / 29 

Se repartizează în cadrul bugetului 
Ministerului suma de 50 mii lei 
pentru „Împădurirea terenurilor 
degradate din comuna Colelia” în 
comuna Colelia, judeţul Ialomiţa 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

Pentru recuperarea terenurilor 
degradate care au devenit 
inutilizabile pentru agricultură. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

409.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 

Se repartizează din bugetul 
Ministerului suma de 300 mii lei 
destinată obiectivul „Amenajarea 
unei platforme de gunoi ecologice” 
către comuna Valea Ciorii, jud. 
Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: 
Deputat Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

Investiţie necesară pentru sănătatea 
populaţiei şi pentru protecţia 
mediului. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
Totodată potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, din acest Fond se 
finantează lucrarile privind 
gestionarea deşeurilor. Analiza, 
selectarea, finanţarea, urmărirea 
şi controlul implementării 
acestor proiecte făcându-se în 
conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicarea acestui act normativ 
 

410.  
Anexa 3 / 23 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2011 la Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
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Proiect privind programul de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin 
împădurirea terenurilor agricole 
degradate în comuna Salciile, Judeţul 
Prahova. 
 
Suma alocată: 800 mii lei 
 
Deputat Adrian Năstase 

Grupul PSD+PC – Camera 
Deputaţilor 
 
 

 precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
împădurirea terenurilor 
degradate, reconstrucţia 
ecologică şi gospodărirea 
durabilă a pădurilor.. 
 

411.  

Anexa 3 / 23 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   
Proiect privind participarea comunei 
Salciile, Judeţul Prahova la 
”Programul Naţional de Îmbunătăţire 
a Calităţii Mediului” prin realizarea 
unui spaţiu verde (parc). 
 
Suma alocată: 300 mii lei 
 
 
Deputat Adrian Năstase 

Grupul PSD+PC – Camera 
Deputaţilor 
 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2011 la Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 
destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 
 

412.  Anexa 3 / 23 / 29 FIŞA Prin introducere în suma globală Propunem respingerea 
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OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   
Proiect panouri fotovoltaice pentru 
producerea energiei verde 1 MW în 
comuna Baba Ana, Judeţul Prahova. 
 
Suma alocată: 300 mii lei 
 
Deputat Adrian Năstase 

Grupul PSD+PC – Camera 
Deputaţilor 
 

prevăzută pentru 2011 la Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 
 

amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
producerea energiei din surse 
regenerabile. 
Analiza, selectarea, finanţarea, 
urmărirea şi controlul 
implementării proiectelor se fac 
în conformitate cu prevederile 
ghidurilor de finanţare şi ale 
actelor normative date în 
aplicare. 
 

413.  

Anexa 3 / 23 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   
Proiect privind participarea comunei 
Fântânele, Judeţul Prahova la 
”Programul Naţional de Îmbunătăţire 
a Calităţii Mediului” prin realizarea 
unui spaţiu verde (parc) - realizat 
30%. 
 
Suma alocată: 300 mii lei 
 
Deputat Adrian Năstase 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2011 la Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
Potrivit OUG nr.59/2007 privind 
instituirea Programului national 
de imbunatatire a calitatii 
mediului prin realizarea de spaţii 
verzi in localitati, aceste proiecte 
se finantează din Fondul pentru 
Mediu. 
Proiectele  selectionate si sumele 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 209 -

Grupul PSD+PC – Camera 
Deputaţilor 
 

destinate finantarii acestora se 
aproba prin hotarare a 
Guvernului. 
 

414.  Anexa 3/23 - Ministerul Mediului 
şi Pădurilor 

Alocarea sumei de 4.000.000 RON 
pentru extinderea şi reabilitarea 
reţelei de alimentare cu apă potabilă 
în oraşul Cernavodă, jud. Constanţa 
 
Deputat PSD Ileana Cristina 
Dumitrache 

Obiectiv investiţii. Sursa de 
finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 
 

415.  Anexa 3/23 - Ministerul Mediului 
şi Pădurilor 

Alocarea sumei de 1.500.000 RON 
pentru reabilitarea sistemului de 
alimentare cu apă a comunei 
Ciocârlia, jud. Constanţa  
 
Deputat PSD Ileana Cristina 
Dumitrache 

Obiectiv investiţii. Sursa de 
finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 
 

416.  Anexa 3/23 - Ministerul Mediului 
şi Pădurilor 

Alocarea sumei de 1.000.000 RON 
pentru extinderea şi reabilitarea 
reţelei de alimentare cu apă din satele 

Obiectiv investiţii. Sursa de 
finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
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Fântâna Mare şi Tofani, comuna 
Independenţa, jud. Constanţa 
Deputat PSD Ileana Cristina 
Dumitrache 

privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 
 

417.  Anexa 3/23 - Ministerul Mediului 
şi Pădurilor 

Alocarea sumei de 500.000 RON 
pentru crearea de spaţii verzi în 
comuna Deleni, jud. Constanţa 
 
Deputat PSD Ileana Cristina 
Dumitrache 

Obiectiv investiţii. Sursa de 
finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 
 

418.  Anexa 3/23 - Ministerul Mediului 
şi Pădurilor 

Alocarea sumei de 800.000 RON 
pentru finalizarea lucrărilor de 
extindere a reţelei de alimentare cu 
apă în comuna Aliman, jud. 
Constanţa  
 
Deputat PSD Ileana Cristina 
Dumitrache 
 

Obiectiv investiţii.  Sursa de 
finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publicle, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
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in timpul extercitiului bugetar 
 
 

419.   
Anexa nr.3/23/02 Ministerul 
Mediului si Padurilor 

 
Alocarea sumei de 4.980 mii lei 
Orasului Talmaciu, Judetul Sibiu, 
prevazuta in Contractul incheiat cu 
Ministerul Mediului si Padurilor, 
pentru finalizarea investitiei in curs „ 
Canalizarea Localitatii Talmaciu si 
a Localitatii Talmacel si alimentarea 
cu apa in Localitatea Talmacel”.  
 
 
 
 
 
 
 
Autor 
  Dep.Silvestru-Mircea Lup 
              Grup PSD+PC

 
Motivatia amendamentului 
   Lucrarea este executata aproape 
in totalitate, Orasul Talmaciu a 
finantat  
peste cota sa de participare si nu 
mai are resurse, iar executantul a 
sistat lucrarile, care incep sa se 
degradeze. 
 
 Sursa de finantare 
   Bugetul Ministerului Mediului si 
Padurilor, prin redistribuirea 
sumelor prevazute prin Proiectul 
Legii bugetului de stat pe anul 2011 
pentru acest program. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar în cursul anului, până 
la data de 31 octombrie, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 

420.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului 
Cap. 74.06.06 Canalizarea si 

tratarea apelor reziduale 

Extindere retele de canalizare , 
localitatea componenta Slatinita, 

mun. Bistrita = 1.000.000 lei  
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

In anul 2011, racordarea la reteaua 
de canalizare si constructia de statii 

de epurare, mai ales in spatiul 
urban, este o obligatie elementara, 

dar si o cerinta a Uniunii Europene. 
Sustinerea celor doua investitii in 
municipiul Bistrita, sunt, din acest 

punct de vedere, obligatorii. 
Sursa de finantare – capitolul 

achizitii publice MM 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere având în vedere 
că acest capitol nu se regăseşte 
în bugetul Ministerului Mediului 
şi Pădurilor. 
Potrivit art.2 din OG nr.40/2006 
pentru aprobarea si finantarea 
Programelor multianuale 
prioritare de mediu si 
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gospodarire a apelor se 
finanteaza si reabilitarea si 
extinderea infrastructurii de apă 
şi apa uzata, cuantumul 
finantarii de la bugetul de stat, 
pe proiecte de investitii si pe 
unitati administrativ teritoriale 
se aproba prin hotarare a 
Guvernului, la propunerea 
autoritatilor publice centrale, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autoritatile administratiei publice 
locale 
 

421.  Anexa 3/23 Ministerul Mediului 
Cap. 74.06.06 Canalizarea si 

tratarea apelor reziduale 

Retele de canalizare si statie de 
epurare , localitatea componenta 

Sarata, municipiul Bistrita 2.000.000 
lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

In anul 2011, racordarea la reteaua 
de canalizare si constructia de statii 

de epurare, mai ales in spatiul 
urban, este o obligatie elementara, 

dar si o cerinta a Uniunii Europene. 
Sustinerea celor doua investitii in 
municipiul Bistrita, sunt, din acest 

punct de vedere, obligatorii. 
Sursa de finantare – capitolul 

achizitii publice MM 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere având în vedere 
că acest capitol nu se regăseşte 
în bugetul Ministerului Mediului 
şi Pădurilor. 
 

422.  Ministrul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Capitol 5001/grupa/Titlu 51/Articol 
02/Aliniat 14 

Programe multianuale de mediu şi 
gospodăria apelor 

Se propune suplimentarea, Ministrul 
Mediului şi Pădurilor  pentru  : 
Construirea unui pod zona IPMC din 
Munuicipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa, cu 8000 mii lei. 
 
Autor : deputat Antonella 
Marinescu – GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+PC 

Necesitatea unui nou pod în 
Municipiul Constanţa. 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
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 urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 

 
423.  Ministrul Mediului şi Pădurilor 

Anexa 3/23 

Capitol 5001/grupa/Titlu 51/Articol 
02/Aliniat 14 

Programe multianuale de mediu şi 
gospodăria apelor 

 

Se propune suplimentarea, Ministrul 
Mediului şi Pădurilor  pentru  : 
Reabilitare pod zona IPMC din 
Munuicipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa, cu 7000 mii lei. 
 
Autor : deputat Antonella 
Marinescu – GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+PC 
 

Investiţia este începută şi trebuie 
finalizzată. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
 

424.  Ministrul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Capitol 5001/grupa/Titlu 51/Articol 
02/Aliniat 14 

Programe multianuale de mediu şi 
gospodăria apelor 

Se propune suplimentarea, Ministrul 
Mediului şi Pădurilor  pentru  : 
Construirea unui pod zona IPMC din 
Munuicipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa, cu 8000 mii lei. 
Autor : deputat Antonella 
Marinescu – GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+PC 
 

Necesitatea unui nou pod în 
Municipiul Constanţa. 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 

 
425.  Ministrul Mediului şi Pădurilor 

Anexa 3/23 

Se propune suplimentarea, Ministrul 
Mediului şi Pădurilor  pentru  : 
Reabilitare pod zona IPMC din 

Investiţia este începută şi trebuie 
finalizzată. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
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Capitol 5001/grupa/Titlu 51/Articol 
02/Aliniat 14 

Programe multianuale de mediu şi 
gospodăria apelor 

 

Munuicipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa, cu 7000 mii lei. 
 
Autor : deputat Antonella 
Marinescu – GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+PC 
 

rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

426.  Ministrul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Capitol 5001/grupa/Titlu 51/Articol 
02/Aliniat 14 

Programe multianuale de mediu şi 
gospodăria apelor 

 

Se propune suplimentarea , Ministrul 
Mediului şi Pădurilor pentru  : 

1. Amenajare parc comuna Bârsău, 
judeţul Satu Mare, cu  1600 mii lei.  

Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi comuna respectiva. 
 
.Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 

 
427.  Ministrul Mediului şi Pădurilor 

Anexa 3/23 

Capitol 5001/grupa/Titlu 51/Articol 
02/Aliniat 14 

Programe multianuale de mediu şi 
gospodăria apelor 

 

 

Se propune suplimentarea , Ministrul 
Mediului şi Pădurilor pentru  : 

1. Modernizarea spaţiilor verzi 
pentru crearea unui coridor verde de 
calitate în oraşul Negreşti Oaş, 
judeţul Satu Mare, cu  6000 mii lei.  

Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi comuna respectiva. 
 
.Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
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428.  Ministrul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Capitol 5001/grupa/Titlu 51/Articol 
02/Aliniat 14 

Programe multianuale de mediu şi 
gospodăria apelor 

 

Se propune suplimentarea , Ministrul 
Mediului şi Pădurilor pentru  : 

1. Amenajarea zonelor verzi din 
comuna Cehal, judeţul Satu Mare, cu  
600 mii lei.  

Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi comuna respectiva. 
 
.Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 

 
429.  Ministrul Mediului şi Pădurilor 

Anexa 3/23 

Capitol 5001/grupa/Titlu 51/Articol 
02/Aliniat 14 

Programe multianuale de mediu şi 
gospodăria apelor 

 

 

Se propune suplimentarea , Ministrul 
Mediului şi Pădurilor pentru  : 

1. Modernizarea parc, faza SF+PT, 
în comuna Raşca,  judeţul Satu Mare, 
cu  500 mii lei.  

Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi comuna respectiva. 
 
.Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

430.  Ministrul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Capitol 5001/grupa/Titlu 51/Articol 
02/Aliniat 14 

Se propune suplimentarea , Ministrul 
Mediului şi Pădurilor pentru  : 

1. Reabilitarea parcului din curtea 
primăriei Craidorolţ, faza SF, în 
comuna Craidorolţ,  judeţul Satu 

Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi comuna respectiva. 
 
.Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
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Programe multianuale de mediu şi 
gospodăria apelor 

 

 

Mare, cu  300 mii lei.  

Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

Guvernului 
 
 

Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 

 
431.  Ministrul Mediului şi Pădurilor 

Anexa 3/23 

Capitol 5001/grupa/Titlu 51/Articol 
02/Aliniat 14 

Programe multianuale de mediu şi 
gospodăria apelor 

 

Se propune suplimentarea , Ministrul 
Mediului şi Pădurilor  pentru  : 
2.  Construirea unui pod peste râul 
Cata din comuna Valea Vinului din 
judeţul Satu Mare, cu 300 mii lei. 
Autori: senator Marian Valer            
deputat Gheorghe Ciocan 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

 
Investiţia este începută, din anul 
2003 şi trebuie finalizată, deoarece 
în acestă zonă au avut loc frecvent 
inundaţii. 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 

 
432.   

Anexa 3/23  Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor cu 
suma de 800 mii lei,  pentru  
obiectivul ”Reţea de canalizare şi 
staţie de epurare ape uzate” în 
comuna Cuza Vodă, judeţul Călăraşi 
. 
Autori: 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
-Deputat  DAMIAN IOAN – 

În vederea rezolvării problemelor 
de protecţie a mediului în cadrul 
comunei. 
 
Sursa de finanţare –Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
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GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
 

 

433.  Anexa 3/23  Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor cu 
suma de 13045 mii lei,  pentru  
obiectivul „Amenajare şi 
modernizare canal colector pentru 
ape meteorice şi izvoare subterane”, 
în comuna Crivăţ, 
judeţul Călăraşi. 
Autori: 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
-Deputat  DAMIAN IOAN – 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
 

Pentru rezolvarea scurgerii apelor 
meteorice şi premeditarea 
inundaţiilor determinate de ploi, 
având în vedere condiţiile specifice 
din Lunca Argeşului. 
 
Sursa de finanţare –Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

434.  Art. 41/ Anexa 3/23/ Capitolul 
7401 Programe multianuale de 
mediu şi gospodărire a apelor 

1) Reţele de apă şi staţii de epurare, 
com. Mătăsaru = 2.000 mii lei 
 
2) Alimentare cu apă, reţele 
canalizare şi staţie de epurare, com. 
Ulieşti = 2.000 mii lei  
 
3) Extindere sistem alimentare cu 
apă şi reţele canalizare în satul 
Ciocănari, com. Ciocăneşti = 2.000 
mii lei 
 
4) Regularizare pârâu Vulcana în 
zonele Şotânga şi Vulcana Pandele = 

1) Documentaţie depusă la 
Ministerul Mediului, aşteaptă 
finanţare. 
 
2) Documentaţie de pusă şi  avizată 
pe programul derulat de Fondul de 
Mediu. 
 
 
3) Documentaţie depusă pe 
„Programul vizând resursele de 
apă, sisteme de canalizare  şi staţii 
de epurare”. Se aşteaptă finanţare. 
4) Documentaţie depusă şi avizată. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 

În Bugetul Ministerului 
Mediului şi Pădurilor pe anul 
2011 la cap.74.01”Protecţia 
mediului” titlul 51”Transferuri 
între unităţi ale adminsitraţiei 
publice” este prevăzută suma de 
250.228 mii lei aferentă 
finanţării programelor 
multianuale de mediu si 
gospodarire a apelor conform 
prevederilor OG 40/2006. 
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2.000 mii lei 
 
5) Lucrări de îndiguire şi refacere a 
albiilor pe pâraele Valea Brăduleţului 
Săvoaia şi Valea Bisericii, com. 
Văleni Dâmboviţa = 2.000 mii lei 
 
6) Sistem centralizat de canalizare, 
sat Voineşti, com. Voineşti = 1.500 
mii lei 
 
7) Realizare spaţii verzi, com. Ulieşti 
= 1.000 mii lei 
 
 
 
8) Realizare spaţii verzi, com. Cobia 
= 1.000 mii lei 
 
 
 
9) Realizare spaţii verzi, com. 
Doiceşti = 1.000 mii lei 
 
 
 
10) Realizare spaţii verzi, com. 
Văleni Dâmboviţa = 1.000 mii lei 
 
 
 
11) Realizare spaţii verzi, com. 
Şotânga = 1.000 mii lei 

Necesită finanţare. 
 
 
5) Documentaţie depusă şi avizată. 
Necesită finanţare. 
 
 
 
6) Documentaţie depusă şi avizată. 
Aşteaptă finanţare. 
 
7) Documentaţie depusă spre 
avizare la Ministerul Mediului pe 
„Programul de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea de 
spaţii verzi în localitate”. Aşteaptă 
finanţare. 
8) Documentaţie depusă spre 
avizare la Ministerul Mediului pe 
„Programul de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea de 
spaţii verzi în localitate”. Aşteaptă 
finanţare. 
9) Documentaţie depusă spre 
avizare la Ministerul Mediului pe 
„Programul de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea de 
spaţii verzi în localitate”. Aşteaptă 
finanţare. 
10) Documentaţie depusă spre 
avizare la Ministerul Mediului pe 
„Programul de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea de 

Cuantumul finanţării de la 
bugetul de stat, pe proiecte de 
investiţii şi pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale 
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12) Realizare spaţii verzi, oraş Fieni 
= 1.000 mii lei  
 
 
 
 
Autori:  
GRUPUL PARLAMENTAR  
PSD+PC 
 Gheorghe Ana 
Ion Stan  
Ion Dumitru  
Adrian Ţuţuianu 
 

spaţii verzi în localitate”. Aşteaptă 
finanţare. 
11) Documentaţie depusă spre 
avizare la Ministerul Mediului pe 
„Programul de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea de 
spaţii verzi în localitate”. Aşteaptă 
finanţare. 
12) Documentaţie depusă spre 
avizare la Ministerul Mediului pe 
„Programul de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin realizarea de 
spaţii verzi în localitate”. Aşteaptă 
finanţare. 
 
SURSA DE  FINANŢARE: Se 
diminuează cu 17.500 mii lei 
Anexa 3/23/ Capitolul 5100/ Grupa 
51/ Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice şi 
se transferă 17.500 mii lei la 
Capitolul 7401 Programe 
multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor 

435.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea și tratarea apelor 
reziduale” 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 12.500 mii lei, 
destinată obiectivului „Rețele de 
canalizare menajeră şi pluvială 
Slobozia”,către Municipiul Slobozia, 
județul Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 

Sumele sunt necesare pentru două 
obiective importante privind 
extinderea reţelei de canalizare 
menajeră şi pluvială în Slobozia, 
cartierele Slobozia Nouă şi Bora, pe 
care municipalitatea le are în 
diferite faze de execuţie, valoarea 
celor două proiecte fiind în sumă de 
22,4 milioane de lei. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
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Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Necesitatea indeplinirii 
angajamentelor asumate de 
România prin documentele de 
aderare la Uniunea Europeana, 
in special a celor din capitolul 22 
Mediu, de asigurare a 
conformării cu Directiva nr. 
98/83/EEC privind calitatea apei 
destinate consumului  
uman, cu Directiva nr. 
91/271/EEC privind epurarea 
apelor uzate urbane 
 

 

436.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea și tratarea apelor 
reziduale, suma de 7500 mii lei 
destinată obiectivului „Sistem de 
canalizare cartierele Slobozia Nouă 
şi Bora”către Municipiul Slobozia, 
județul Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

Obiectiv necesar pentru sănătatea 
populaţiei şi protecţia mediului. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 

 

437.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 7500 mii lei 
destinată obiectivului „Modernizarea 
staţiei de epurare şi realizarea unei 
trepte de epurare biologică 
Slobozia”, către Municipiul 
Slobozia, judeţul Ialomiţa. 

Obiectiv necesar pentru sănătatea 
populaţiei şi protecţia mediului. 
Municipalitatea derulează acest 
proiect în vederea asigurării 
obligaţiilor privind protecţia 
mediului . 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
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Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

 

438.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 9000 mii lei 
destinată obiectivului „Modernizare 
gospodărie de apă potabilă şi 
extindere reţea apă potabilă, 
înfiinţarea reţea canalizare şi staţie 
de epurare. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 

 

439.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 6000 mii lei 
destinată obiectivului „Staţie de 
epurare”, către comuna Axintele, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 

 
440.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 

 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 500 mii lei 
destinată obiectivului „Sistem de 
canalizare şi epurare a apelor uzate”, 
către comuna Cosîmbeşti, judeţul 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
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Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

441.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 4000 mii lei 
destinată obiectivului „Extindere 
reţea canalizare şi construire stație de 
epurare”, către comuna Stelnica, 
județul Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 

 

442.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea și tratarea apelor 
reziduale, suma de 2000 mii lei 
destinată obiectivului „Rețele de 
canalizare. Fără stație de epurare 
(OG7/2006)”, către comuna Stelnica, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

443.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 4320 mii lei 
destinată obiectivului „Canalizare și 
stație de epurare a apelor uzate”, 
către comuna Valea Ciorii, judeţul 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
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Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 

 

444.  Ministerul Mediului și Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea și tratarea apelor 
reziduale” 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 2000 mii lei 
destinată obiectivului „Extindere şi 
îmbunatățire rețea alimentare cu apă, 
rețea canalizare şi stație de epurare”, 
către comuna Coşereni, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 

 

445.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea și tratarea apelor 
reziduale” 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 5000 mii lei 
destinată obiectivului „Rețea 
canalizare şi staţie de epurare”, către 
comuna Brazii, județul Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

446.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 740.761 lei 
destinată obiectivului „Sistem de 
canalizare și epurare a apelor uzate”, 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
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reziduale” către comuna Jilavele, județul 
Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 

 

447.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 224.498 lei 
destinată obiectivului „Programul 
vizând protecția resurselor de apă, 
sisteme integrate de alimentare cu 
apă, stații de tratare, canalizare și 
stații de epurare – Extinderea rețelei 
de canalizare menajeră în comuna Sf. 
Gheorghe”, către comuna Sf. 
Gheorghe, județul Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

448.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 400 mii lei 
destinată obiectivului „Programul de 
dezvoltare a infrastructurii în spaţiul 
rural – staţie de epurare”, către 
comuna Sf. Gheorghe, județul 
Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
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449.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 250 mii lei 
destinată obiectivului „Amenajare 
sistem canalizare şi epurarea apelor”, 
către comuna Giurgeni, județul 
Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 

 

450.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 3.486.000 lei 
destinată obiectivului „Canalizare şi 
staţie de epurare comuna Gârbovi”, 
către comuna Gârbovi, județul 
Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC.

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

451.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 1000 mii lei 
destinată obiectivului „Reabilitare şi 
extindere sistem de alimentare cu apă 
şi canalizare”, către comuna 
Axintele, județul Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Pentru protecţia mediului în 
condiţii europene, pentru creşterea 
condiţiilor de sănătate publică şi a 
nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
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452.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Pagina 137 (336) 
 
Cod obiectiv 846 
„RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru înființarea de perdele 
de protecţie, suma de 100 mii lei 
pentru Comuna Bucu, judeţul 
Ialomiţa 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 

 
453.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 

 
Anexa 3 / 23 / 29 
Pagina 137 (336) 
 
Cod obiectiv 846 
„RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reconstrucţie 
ecologică şi perdele forestiere suma 
de 100 mii lei pentru Comuna 
Cosâmbeşti, judeţul Ialomiţa 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Investiţie necesară pentru redarea în 
circuitul productiv a terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

454.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Pagina 137 (336) 
 
Cod obiectiv 846 
„RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie suma de 100 mii lei 
pentru Comuna Gheorghe Lazăr, 
judeţul Ialomiţa 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

455.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reconstrucţie 
ecologică şi perdele forestiere, suma 

Investiţie necesară pentru redarea în 
circuitul productiv a terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi protecţia 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
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Pagina 137 (336) 
 
Cod obiectiv 846 
„RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 
 

de 100 mii lei pentru Comuna 
Mărculeşti, judeţul Ialomiţa 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

anti-erozională a terenurilor. alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 

 

456.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Pagina 137 (336) 
 
Cod obiectiv 846 
„RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie suma de 100 mii lei 
pentru Comuna Ograda, judeţul 
Ialomiţa 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 

 
457.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 

 
Anexa 3 / 23 / 29 
Pagina 137 (336) 
 
Cod obiectiv 846 
„RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reconstrucţie 
ecologică şi perdele forestiere suma 
de 100 mii lei pentru Comuna 
Săveni, judeţul Ialomiţa 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Investiţie necesară pentru redarea în 
circuitul productiv a terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 

 
458.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 

 
Anexa 3 / 23 / 29 
Pagina 137 (336) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie, suma de 100 mii lei 
pentru Comuna Scânteia, judeţul 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
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Cod obiectiv 846 
„RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 

Ialomiţa 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

459.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 / 29 
Pagina 137 (336) 
 
Cod obiectiv 846 
„RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reconstrucţie 
ecologică şi perdele forestiere, suma 
de 100 mii lei pentru Comuna Sudiţi, 
judeţul Ialomiţa 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Investiţie necesară pentru redarea în 
circuitul productiv a terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 

 
460.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 

 
Anexa 3 / 23 / 29 
Pagina 137 (336) 
 
Cod obiectiv 846 
„RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie suma de 100 mii lei 
pentru Comuna Valea Ciorii, judeţul 
Ialomiţa 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 

 
461.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 

 
Anexa 3 / 23 / 29 
Pagina 137 (336) 
 
Cod obiectiv 846 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie suma de 250 mii lei 
pentru municipiul Slobozia, judeţul 
Ialomiţa 
 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 229 -

„RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 

Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

462.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Anexa nr.3/15 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru transferuri suma de 
500 mii lei destinată obiectivul 
„Verificare şi consolidarea digului de 
apărare împotriva inundaţiilor din 
comuna Giurgeni” către comuna 
Giurgeni, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: 
Deputat Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

Pentru protejarea localităţii, 
populaţiei şi bunurilorîmpotriva 
inundaţiilor. Comuna are o vechime 
de sute de ani, este situată pe malul 
Dunării şi este frecvent inundată. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 

 

463.  Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Anexa nr.3/15 

Se repartizează din bugetul 
Ministerului suma de 300 mii lei 
pentru obiectivul „Construire dig 
protecţie pentru locuinţele din zona 
inundabilă” către comuna Stelnica, 
jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

Pentru protejarea localităţii, 
populaţiei şi bunurilorîmpotriva 
inundaţiilor. Comuna are o vechime 
de sute de ani, este situată pe malul 
Dunării şi este frecvent inundată. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 

 

464.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
 
Anexa 3 / 23 

Se repartizează din bugetul 
Ministerului suma de 300 mii lei 
destinată obiectivul „Amenajarea 
unei platforme de gunoi ecologice” 
către comuna Valea Ciorii, jud. 
Ialomiţa. 

Investiţie necesară pentru sănătatea 
populaţiei şi pentru protecţia 
mediului. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
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Amendament propus de: 
Deputat Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

465.  Anexa nr.3/23/02 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

Oraş Buziaş - introducere apă şi 
canal în satele Bacova şi Silagiu - 
Cap. 7401 / grupa 51 / titlul 6 / 
articol 02 / alin. 14. 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Localităţi neconectate la sistemul 
apă-canal cu înalt grad de poluare a 
apelor de suprafaţă 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
 

466.  Anexa nr.3/23/02 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

Oraş Făget - extindere şi reabilitare 
canalizare şi modernizarea staţiei de 
epurare în Făget şi localităţile 
aparţinătoare: Temereşti, Băteşti, 
Brăneşti, Jupâneşti, Bichigi, 
Povergina, Bunea Mare, Colonia 
Mică, Beghei -  Cap. 7401 / grupa 51 
/ titlul 6 / articol 02 / alin. 14. 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Asigurarea unui management 
eficient al apelor reziduale, pericol 
de poluare a râului Bega şi blocarea 
canalizării existente 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
 

467.  Anexa nr.3/23/02 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

Oraş Făget - introducere sistem apă 
canal şi staţie epurare în localităţile 
aparţinătoare Făgetului: Temereşti, 
Băteşti, Brăneşti, Jupâneşti, Bichigi, 
Povergina, Bunea Mare, Colonia 
Mică, Beghei - Cap. 7401 / grupa 51 
/ titlul 6 / articol 02 / alin. 14. 
 

Localităţi neconectate la sistemul 
apă-canal cu înalt grad de poluare a 
apelor de suprafaţă, există SF 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
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Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

468.  Anexa nr.3/23/02 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

Comuna Margina - Înfiinţare parcuri 
- Cap 7001, subcapitol 50. 
 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Asigurarea spaţiului verde, cu scop 
recreativ şi ecologizant, într-o zonă 
intens poluată 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
 

469.  Anexa nr.3/23 Ministerul Mediului 
si Padurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Mediului şi Pădurilor la 
capitolul 7401-Protectia mediului, 
grupa 51, titlul  VI, Transferuri intre 
unităţi ale administraţiei publice , 
aliniatul 14 Programe multianuale de 
mediu si gospodărire a apelor, cu 
suma de 6500 mii lei pentru  : 

1. Amenajare si consolidare malul 
pârâului Lumaşu, comuna Malu 
Mare, judeţul Dolj , cu  2500 mii lei. 

2. Amenajare parc oraş Dăbuleni, 
judeţul Dolj, cu  2000 mii lei 

3. Amenajare parc comuna Amăraştii 
de Jos, judeţul Dolj, cu  1000 mii lei. 
  
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 
 

 
Pentru evitarea inundatiilor. 
 
Pentru imbunatatirea calitatii 
mediului, se impune construirea de 
spatii verzi in orasul si comuna 
respectiva. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
 

470.  Anexa nr.3/23 Ministerul Mediului 
si Padurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Mediului şi Pădurilor la 

Alinierea la normele impuse de 
Uniunea Europeană si 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
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capitol 74.01, pentru managementul 
integrat al deseurilor, finalizarea 
noului depozit ecologic si inchiderea 
celui vechi - Municipiul Iasi 
19.000.000 lei lucrari realizate si 
neachitate in 2009 si pentru 
finalizare suma de 44.000.000 lei. 
  
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

îmbumăătţirea calităţii mediului. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 
 
 
 
 

Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 

471.  Anexa nr.3/23 Ministerul Mediului 
si Padurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Mediului şi Pădurilor cu 
suma de 3.000.000 lei la capitolul 
74.06.06 pentru canalizarea si 
tratarea apelor reziduale, pentru 
pentru sustinerea urmatoarelor 
investitii : 
-Extindere retele de canalizare, 
localitatea componenta Slatinita, 
mun. Bistrita = 1.000.000 lei  
-Retele de canalizare si statie de 
epurare , localitatea componenta 
Sarata, municipiul Bistrita 2.000.000 
lei 
  
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

In anul 2010, racordarea la reteaua 
de canalizare si constructia de statii 
de epurare, mai ales in spatiul 
urban, este o obligatie elementara, 
dar si o cerinta a Uniunii Europene. 
Sustinerea celor doua investitii in 
municipiul Bistrita, sunt, din acest 
punct de vedere, obligatorii. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
 

472.  Anexa nr.3/23 Ministerul Mediului 
si Padurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor cu 
suma de 9.782.625 mii lei pentru : 

Sumele sunt necesare atât pentru 
protejarea mediului cât şi pentru a 
garanta cetăţenilor din acea zonă 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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1.Închiderea gropii de gunoi a 
oraşului Târgu Cărbuneşti, judeţul 
Gorj, cu suma de 200 mii lei 
 
2. Construirea Parcului Băleşti, 
judeţul Gorj cu suma de 998,87 mii 
lei  
 
3.Amenajare zonă agrement Motru, 
mun. Motru, judeţ Gorj cu suma de 
6.827 mii lei. 
 
4. Amenajare (realizare) şi dotare cu 
mobilier urban Parc Minerul mun. 
Motru, judeţ Gorj cu suma de 
1.756,755 mii lei. 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

dreptul la un mediu sănătos şi 
armonios. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
 

avută în vedere. 
 

473.  Anexa nr.3/23 Ministerul Mediului 
şi Pădurilor 

Se propune alocarea sumei de 
45.000.000 lei capitolul 74.01-
Protecţia mediului, pentru finalizarea 
noului depozit ecologic şi închiderea 
celui vechi. 
 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC- Camera Deputaţilor 
 

Este necesară finalizarea 
depozitului ecologic aferent 
orasului Iaşi cu închiderea celui 
vechi din motive de sănătate 
publica şi de mediu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
 

474.  Anexa nr.3/23 Ministerul Mediului 
si Pădurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor cu 

În vederea rezolvării problemelor 
de protecţie a mediului în cadrul 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
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suma de 800 mii lei,  pentru  
obiectivul ”Reţea de canalizare şi 
staţie de epurare ape uzate” în 
comuna Cuza Vodă, judeţul Călăraşi. 
 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

comunei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
 

475.  Anexa nr.3/23 Ministerul Mediului 
si Pădurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor cu 
suma de 13045 mii lei,  pentru  
obiectivul „Amenajare şi 
modernizare canal colector pentru 
ape meteorice şi izvoare subterane”, 
în comuna Crivăţ, judeţul Călăraşi. 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC 
 

Pentru rezolvarea scurgerii apelor 
meteorice şi premeditarea 
inundaţiilor determinate de ploi, 
având în vedere condiţiile specifice 
din Lunca Argeşului. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
 

476.  Anexa nr.3/23 Ministerul Mediului 
si Pădurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului si Pădurilor cu 
suma de 3000 mii lei, pentru 
obiectivul ,,sistem zonal de 
alimentare cu apă, canalizare şi staţie 
epurare,, in satul Coţofanca, comuna 
Gurbăneşti, judeţul Călăraşi 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Nu există apă potabilă în satul 
Coţofanca, fiind organizati cu apă 
din satul Gurbăneşti, cu mijloace 
manuale.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
 

477.  Anexa nr.3/23 Ministerul Mediului 
si Pădurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului si Pădurilor cu 

În vederea rezolvării problemelor 
de protecţie a mediului în cadrul 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
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suma de 350 mii lei pentru 
modernizare puţuri forate şi 
alimentare cu apă in comuna Unirea, 
judeţul Călăraşi. 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
  
 

comunei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
 

478.  Anexa nr.3/23/02 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor cu  
suma de 44.000 mii lei  pentru 
Obiectivul de investiţii 
„Managementul integrat al deşeurilor 
in Municipiul Iasi”, la 
74.01.51.02.14 „Programe 
multianuale de mediu şi gospodărirea 
apelor” 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 

Obiectivul de investiţii 
„Managementul integrat al 
deşeurilor” are ca scop finalizarea 
noului depozit ecologic şi 
închiderea depozitului vechi. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
 

479.  Anexa nr.3/23/02 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor 
Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 14, cu suma        de 
550.000 lei necesară pentru 
reabilitarea şi extinderea pădurilor şi 
spaţiilor verzi, în comuna Gîngiova 
judeţul Dolj. 
 

Investiţia este necesară având în 
vedere imperativul ameliorării 
calităţii factorilor de mediu şi 
îmbunătăţirea calităţii vieţii 
locuitorilor comunei  Gîngiova. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
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Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

480.  Anexa nr.3/23/02 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor 
Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 14, cu suma de 15 000 
lei necesară pentru realizarea unor 
studii de fezabilitate pentru 
împădurirea a 50 ha. De teren în 
comuna Urzicuţa judeţul Dolj. 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Investiţia este necesară având în 
vedere imperativul ameliorării 
calităţii factorilor de mediu şi 
îmbunătăţirea calităţii vieţii 
locuitorilor comunei  Urzicuţa. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 

481.  Anexa nr.3/23/02 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor 
Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 14, cu suma de 20 000 
lei necesară pentru susţinerea 
Programului de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin împădurirea a 
101 ha. Teren în comuna Bistreţ 
judeţul Dolj. 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Investiţia este necesară având în 
vedere imperativul ameliorării 
calităţii factorilor de mediu şi 
îmbunătăţirea calităţii vieţii 
locuitorilor comunei  Bistreţ. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 

482.  Anexa nr.3/23/02 Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Investiţia este necesară având în Propunem respingerea 
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Mediului şi Pădurilor Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
1.000.000 lei necesară pentru 
amenajarea cursului pârâului 
Segarcea, judeţul Dolj. 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

vedere importanţa elaborării unei 
strategii privind investiţiile 
necesare în domeniul gospodăririi 
apelor şi a realizării unui sistem 
hidrologic integrat la nivelul 
întregii ţări pentru prevenirea şi 
reducerea efectelor dezastrelor 
naturale 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

483.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   
 
 

Amenajare râu Luncavăt pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile: Vaideeni, Horezu, 
Măldăreşti - 2.000.000.  lei 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Lucrări începute în anul 2004. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 
 

484.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   

Amenajare râu Otăsău pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile Bărbăteşti, Pietrari, 

Lucrări începute în anul 2004. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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Păuşeşti Otăsău şi Frânceşti 
3.000.000. lei 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

485.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   
 
 

Amenajare râu Bistriţa  pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile  Costeşti, Tomşani, 
Frânceşti, Băbeni  3.000.000 lei. 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Lucrări începute în anul 2004 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

486.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   
 
 

Amenajare râu Cerna  pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile  Lădeşti, Fârtăţeşti 
3.000.000 lei. 
 
Autor: Grupul Parlamentar 

Lucrări începute în anul 2004 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
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PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

 Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

487.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   

Amenajare râu Lotru  pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
punctual Brădişor, Malaia, Brezoi 
5.000.000 lei. 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camer Deputaţilor 
 

Lucrări începute în anul 2004 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

488.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   

Amenajare râu Topolog  pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile  Milcoiu şi N. Bălcescu 
5.000.000 lei. 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC- camera Deputaţilor 
 

Lucrări începute în anul 2004 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
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acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

489.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   

Amenajarea râului Olteţ pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile: Lăcusteni, Diculeşti, 
Făureşti, Laloşu; 5.000.000 lei 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Lucrări începute în anul 2004 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

490.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   

Amenajarea râului Olăneşti pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile: Olăneşti, Păuşeşti , 
Vlădeşti  - 5.000.000. lei. 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Lucrări începute în anul 2004 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
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anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

491.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   

Continuarea investiţiilor de la 
Mihăileni, jud. Hunedoara -  
5.000.000 lei  
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Lucrarea a fost începuta în anul 
1982. Este necesara pentru 
alimentarea cu apa a comunelor din 
muntii Apuseni  si a municipiului 
Brad. Prin finalizarea acestor 
lucrari se elimina inundatiile 
produse în fiecare an în peste 20 de 
localitati, plus municipiul Brad. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

492.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   

Co-finantare proiect ECO-BRAD 
staţie sortare şi transformare a 
deşeurilor menajere, judetul 
Hunedoara -   1.000.000 lei 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 
 

Proiectul este început cu bani 
proveniti din proiecte de finantare 
europene. În proiect se specifica 
necesitatea cofinanţării împreună 
cu statul român.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
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493.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   

Co-finantare proiect ECO-BRAD 
staţie de epurare a apei, judetul 
Hunedoara - 1.000.000 lei  
 
Sursa de finanţare: Administraţia 
Prezidenţială 
 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 
 

Proiectul este început cu bani 
proveniti din proiecte de finantare 
europene. În proiect se specifica 
necesitatea cofinanţării împreună 
cu statul român.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

494.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 
Capitol 74.01 
 

Managementul integrat al deseurilor, 
finalizarea noului depozit ecologic si 
inchiderea celui vechi-Municipiul 
Iasi/19 000 000 lei  lucrari realizate 
si neachitate in 2009 
/pentru finalizare suma de 44 000 
000 lei  
 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC 
 

Alinierea la normele impuse de 
Uniunea Europeană si protecţia 
mediului. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

495.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 10.000 mii lei, 

Sumele sunt necesare pentru două 
obiective importante privind 
extinderea reţelei de canalizare 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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Capitol 7406, subcapitol 06 
„Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 
 
 

destinată obiectivului „Reţele de 
canalizare menajeră şi pluvială 
Slobozia”,către Municipiul Slobozia, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

menajeră şi pluvială în Slobozia, 
cartierele Slobozia Nouă şi Bora, pe 
care municipalitatea le are în 
diferite faze de execuţie, valoarea 
celor două proiecte fiind în sumă de 
22,4 milioane de lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 
 

avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

496.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 
 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 
 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 5.000 mii lei 
destinată obiectivului „Sistem de 
canalizare cartierele Slobozia Nouă 
şi Bora”către Municipiul Slobozia, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor  
 
 

Obiectiv necesar pentru sănătatea 
populaţiei şi protecţia mediului. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

497.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 
Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 7500 mii lei 
destinată obiectivului „Modernizarea 
staţiei de epurare şi realizarea unei 
trepte de epurare biologică 

În vederea asigurării obligaţiilor 
privind protecţia mediului 
municipalitatea derulează acest 
proiect, cu termen de punere în 
funcţiune în prima jumătate a 
anului 2010. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
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reziduale” 
 
 
 

Slobozia”, către Municipiul 
Slobozia, judeţul Ialomiţa. 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Obiectiv necesar pentru sănătatea 
populaţiei şi protecţia mediului. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

498.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 139 (195) 
Cod obiectiv 847 
„RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reconstrucţie 
ecologică şi perdele forestiere, suma 
de 50 mii lei pentru Comuna 
Mărculeşti, judeţul Ialomiţa 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Investiţie necesară pentru redarea în 
circuitul productiv a terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

499.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 137 (193) 
Cod obiectiv 846 „INFIINTARE 
PERDELE DE PROTECTIE” 
 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie, suma de 50 mii lei 
pentru Comuna Bucu, judeţul 
Ialomiţa 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
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500.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 139 (195) 
Cod obiectiv 847 
„RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reconstrucţie 
ecologică şi perdele forestiere, suma 
de 100 mii lei pentru Comuna Sudiţi, 
judeţul Ialomiţa 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor  
 

Investiţie necesară pentru redarea în 
circuitul productiv a terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Administraţia 
Prezidenţială, au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui ordonator de 
credite pe anul 2011 ar periclita 
misiunea acesteia. 
 

501.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 137 (193) 
Cod obiectiv 846 „INFIINTARE 
PERDELE DE PROTECTIE” 
 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie, suma de 100 mii lei 
pentru Comuna Scânteia, judeţul 
Ialomiţa 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 
 

502.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 137 (193) 
Cod obiectiv 846 „INFIINTARE 
PERDELE DE PROTECTIE” 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie suma de 100 mii lei 
pentru Comuna Valea Ciorii, judeţul 
Ialomiţa 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
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 pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 
 

503.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 137 (193) 
Cod obiectiv 846 „INFIINTARE 
PERDELE DE PROTECTIE” 
 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie suma de 100 mii lei 
pentru Comuna Ograda, judeţul 
Ialomiţa. 
 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 
 

504.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 137 (193) 
Cod obiectiv 846 „INFIINTARE 
PERDELE DE PROTECTIE” 
 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie suma de 100 mii lei 
pentru Comuna Gheorghe Lazăr, 
judeţul Ialomiţa 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 
 

505.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reconstrucţie 

Investiţie necesară pentru redarea în 
circuitul productiv a terenurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 247 -

Anexa 3/23/29 
Cod obiectiv 847 
„RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 
 
 

ecologică şi perdele forestiere suma 
de 100 mii lei pentru Comuna 
Săveni, judeţul Ialomiţa 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

inapte altor întrebuinţări şi protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 
 

506.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Cod obiectiv 847 
„RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reconstrucţie 
ecologică şi perdele forestiere suma 
de 100 mii lei pentru Comuna 
Cosâmbeşti, judeţul Ialomiţa 
 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Investiţie necesară pentru redarea în 
circuitul productiv a terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 
 

507.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 27 (198) 
Capitolul 74 
Titlul 55 Transferuri interne 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru transferuri suma de 
300 mii lei destinată obiectivul 
„Amenajarea unei platforme de 
gunoi ecologice”. 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Investiţie necesară pentru sănătatea 
populaţiei şi pentru protecţia 
mediului. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
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508.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/07 Cap. 7406, 
Subcap. 06 Canalizarea şi 
tratarea apelor reziduale Titlul 
VII ALTE TRANSFERURI 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor la 
Cap. 7406, Subcap. 06 Canalizarea şi 
tratarea apelor reziduale Titlul VII 
ALTE TRANSFERURI, cu suma de  
930 000 lei, necesară pentru 
amenajarea sistemului de canalizare 
în satele Rojişte şi Tîmbureşti din 
comuna Rojişte judeţul Dolj. 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării 
transfrontaliere, reducerea poluării 
solului, a apelor subterane şi a 
apelor de suprafaţă receptoare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
 

509.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 Cap. 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 14. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor 
Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 14, cu suma de 550 
000 lei necesară pentru reabilitarea şi 
extinderea pădurilor şi spaţiilor verzi, 
în comuna Gîngiova judeţul Dolj. 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Investiţia este necesară având în 
vedere imperativul ameliorării 
calităţii factorilor de mediu şi 
îmbunătăţirea calităţii vieţii 
locuitorilor comunei  Gîngiova. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale si 
Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

510.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 Cap. 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor 
Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 

Investiţia este necesară având în 
vedere imperativul ameliorării 
calităţii factorilor de mediu şi 
îmbunătăţirea calităţii vieţii 
locuitorilor comunei  Urzicuţa. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
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ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 14. 
 

Art. 02, Alin. 14, cu suma de 15 000 
lei necesară pentru realizarea unor 
studii de fezabilitate pentru 
împădurirea a 50 ha. De teren în 
comuna Urzicuţa judeţul Dolj. 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale si Turismului 
 

buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

511.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 Cap. 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 14. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor 
Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 14, cu suma de 20 000 
lei necesară pentru susţinerea 
Programului de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin împădurirea a 
101 ha. Teren în comuna Bistreţ 
judeţul Dolj. 
  
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Investiţia este necesară având în 
vedere imperativul ameliorării 
calităţii factorilor de mediu şi 
îmbunătăţirea calităţii vieţii 
locuitorilor comunei  Bistreţ. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale si Turismului 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

512.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 Cap. 7001, 
Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
1000000  lei necesară pentru 
amenajarea cursului pârâului 
Segarcea, judeţul Dolj. 

Investiţia este necesară având în 
vedere importanţa elaborării unei 
strategii privind investiţiile 
necesare în domeniul gospodăririi 
apelor şi a realizării unui sistem 
hidrologic integrat la nivelul 
întregii ţări pentru prevenirea şi 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
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Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 
 

reducerea efectelor dezastrelor 
naturale. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale si Turismului 
 

Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

513.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Art.02/alin.14 – Programe 
multianuale de mediu şi 
gospodărire a apelor   

Se propune alocarea sumei de 65 mii 
lei pentru „Lucrări privind defrişarea 
de copaci în parcul comunal”, 
comuna Dumbrăveni, jud. Suceava 
 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Lucrări pentru amenajarea şi 
modernizarea parcului comunal .  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale si Turismului 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

514.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 – capitolul 7401 
grupa 51 transferuri 

Reabilitarea şi înfiinţare spaţii verzi, 
comuna Glodeanu Sărat, Judeţ Buzău 
din cadrul programului spaţii verzi - 
500.300 lei 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Realizarea lucrarilor de reabilitare 
şi înfiinţare a spaţiilor verzi  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale si Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
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Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

515.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 – capitolul 7401 
grupa 51 transferuri 

Amenajare peisagistică a centrului 
civic, comuna Glodeanu Sărat Judeţ 
Buzău - 300.000 lei 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Realizarea lucrarilor de reabilitare 
şi înfiinţare a spaţiilor verzi  
  
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale si Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

516.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 – capitolul 7401 
grupa 51 transferuri 

Reabilitare parc comunal în suprafaţă 
de 7400 mp., comuna Padina, Judeţ 
Buzău = 450.000 lei 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Realizarea lucrarilor de reabilitare 
şi înfiinţare a spaţiilor verzi  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale si Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
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acesteia. 
 

517.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 – capitolul 7401 
grupa 51 transferuri 

Înfiinţare spaţii verzi, oraş 
Pogoanele, Judeţ Buzău = 100.000 
lei 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Realizarea lucrarilor de reabilitare 
şi înfiinţare a spaţiilor verzi  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale si Turismului 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

518.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 – capitolul 7401 
grupa 51  
transferuri 

Reabilitare şi înfiinţare spaţii verzi, 
în suprafaţă de 2 ha, comuna Ruşeţu, 
Judeţ Buzău = 1.000.000 lei 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Realizarea lucrarilor de reabilitare 
şi înfiinţare a spaţiilor verzi  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale si Turismului 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

519.  Anexa nr.3/23/07 Ministerul Se propune repartizarea din suma Sumele sunt necesare pentru două Propunem respingerea 
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Mediului şi Pădurilor alocată pentru canalizarea şi tratarea 
apelor reziduale, suma de 10.000 mii 
lei, la capitolul 7406, subcapitolul 
06, destinată obiectivului „Reţele de 
canalizare menajeră şi pluvială 
Slobozia”, către Municipiul 
Slobozia, judeţul Ialomiţa  
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

 
 

obiective importante privind 
extinderea reţelei de canalizare 
menajeră şi pluvială în Slobozia, 
cartierele Slobozia Nouă şi Bora, pe 
care municipalitatea le are în 
diferite faze de execuţie, valoarea 
celor două proiecte fiind în sumă de 
22,4 milioane de lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale si Turismului 
 

amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

520.  Anexa nr.3/23/07 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

Se propune repartizarea din suma 
alocată pentru canalizarea şi tratarea 
apelor reziduale, suma de 5.000 mii 
lei, la capitolul 7406, subcapitolul 
06, destinată obiectivului „Sistem de 
canalizare cartierele Slobozia Nouă 
şi Bora”către Municipiul Slobozia, 
judeţul Ialomiţa. 
 
  
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Obiectiv necesar pentru sănătatea 
populaţiei şi protecţia mediului. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale si Turismului 
 

 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

521.  Anexa nr.3/23/07 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

Se propune repartizarea din suma 
alocată pentru canalizarea şi tratarea 
apelor reziduale, suma de 7.500 mii 
lei, la capitolul 7406, subcapitolul 

În vederea asigurării obligaţiilor 
privind protecţia mediului 
municipalitatea derulează acest 
proiect, cu termen de punere în 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
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06, destinată obiectivului 
„Modernizarea staţiei de epurare şi 
realizarea unei trepte de epurare 
biologică Slobozia”, către 
Municipiul Slobozia, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

funcţiune în prima jumătate a 
anului 2010. 
Obiectiv necesar pentru sănătatea 
populaţiei şi protecţia mediului. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale si Turismului 
 

Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

522.  Anexa nr.3/23/07 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor la 
Cap. 7406, Subcap. 06 Canalizarea şi 
tratarea apelor reziduale Titlul VII 
ALTE TRANSFERURI, cu suma de  
930 000 lei, necesară pentru 
amenajarea sistemului de canalizare 
în satele Rojişte şi Tîmbureşti din 
comuna Rojişte judeţul Dolj. 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 
 
 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării 
transfrontaliere, reducerea poluării 
solului, a apelor subterane şi a 
apelor de suprafaţă receptoare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale si Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

523.  Anexa nr.3/23/28 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 
 
 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Mediului si 
Pădurilor cu suma de 1000 mii lei la 
Capitol 7401 „Politica de evaluare şi 
ameliorare a calităţii mediului” 
pentru „Îmbunătăţirea calităţii 
mediului prin realizarea de spaţii 

Crearea spaţiilor verzi şi a 
parcurilor este foarte importantă 
pentru vitalitatea localităţii şi, 
pentru ca oraşul să nu fie un spaţiu 
inert în care nu se întâmplă nimic, 
trebuie să fie atractiv din punct de 
vedere vizual. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
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verzi şi locuri de joacă în oraşul 
Balş”, Judeţul Olt. 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale si Turismului 
 
 

Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

524.  Anexa nr.3/23/28 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 
 
 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Mediului si 
Pădurilor cu suma de 768 mii lei la 
Capitol 7401 „Politica de evaluare şi 
ameliorare a calităţii mediului” 
pentru „Amenajare parc central” oraş 
Balş, Judeţ Olt. 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

Spaţiile verzi au rolul de a racori şi 
împrospata aerul pe care îl respiram 
pentru sănătatea locuitorilor şi 
pentru o viaţă socială normală. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale si Turismului 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

525.  Anexa nr.3/23/28 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 
 
 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Mediului şi 
Pădurilor in vederea implementarii 
„Programului de dezvoltare a 
fondului forestier cu 5000 de hectare 
anual” cu scopul dezvoltării fondului 
forestier naţional pentru a raspunde 
astfel schimbărilor climatice. 
Sprijinirea sub raport tehnic şi cu 
material de împădurire a acţiunii de 

Dezvoltarea structurii de gestionare 
a ariilor protejate din fondul 
forestier, elaborarea planurilor de 
management şi aplicarea acestora. 
Includerea în amenajamentele 
silvice a aspectelor legate de 
conservarea biodiversităţii şi a 
prevederilor din planurile de 
management ale ariilor protejate. 
Inventarierea şi protejarea speciilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
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creare de păduri în zonele deficitare 
in vegetaţie forestieră. Extinderea 
suprafeţei pădurilor şi altor categorii 
de vegetaţie forestieră, inclusiv pe 
terenurile degradate, in afara 
fondului forestier. Sprijinirea 
realizării de plantaţii forestiere pe 
terenuri scoase din circuitul agricol 
in concordanţă cu cerinţele 
agriculturii durabile. Sprijinirea 
acţiunilor de realizare a perdelelor de 
protecţie, a aliniamentelor şi a altor 
categorii de plantaţii forestiere. În 
afara fondului forestier. 
-Bugetul de stat central – 8.500 mii 
lei în 2011 la capitolul 7401 „Politica 
de dezvoltare a silviculturii” 
 
Autor: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputaţilor 
 

rare, endemice şi periclitate din 
fondul Forestier. Atragerea de 
fonduri pentru proiecte de 
conservare a biodiversităţii în 
ecosistemele forestiere şi pentru 
managementul ariilor protejate din 
fondul forestier. Repopularea 
ecosistemelor forestiere cu sceciile 
disparute din arealul natural. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale si Turismului 

 

Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

526.  Anexa nr.3/23/29 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 
 
Cod obiectiv 847 „Reconstrucţie 
ecologica pe terenuri degradate şi 
perdele forestiere” 
 

Se propune repartizarea în cadrul 
sumei alocate pentru reconstrucţie 
ecologică şi perdele forestiere, suma 
de 50 mii lei pentru Comuna 
Mărculeşti, judeţul Ialomiţa 
 
 
Autori: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 

Investiţie necesară pentru redarea în 
circuitul productiv a terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Trasporturilor si 
Infrastucturi  
 

 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 
au fost stabilite in raport cu 
sarcinile ce-i revin acestei 
instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
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anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

527.  Anexa nr.3/23/29 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 
 
Cod obiectiv 846 „Înfiinţare 
perdele de protecţie” 
 

Se propune în cadrul sumei alocate 
pentru înfiinţarea de perdele de 
protecţie, suma de 50 mii lei pentru 
Comuna Bucu, judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

528.  Anexa nr.3/23/29 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 
 
Cod obiectiv 847 „Reconstrucţie 
ecologica pe terenuri degradate şi 
perdele forestiere” 
 

Se propune în cadrul sumei alocate 
pentru reconstrucţie ecologică şi 
perdele forestiere, suma de 100 mii 
lei pentru Comuna Sudiţi, judeţul 
Ialomiţa 
 
Autori: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 

Investiţie necesară pentru redarea în 
circuitul productiv a terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
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529.  Anexa nr.3/23/29 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 
 
Cod obiectiv 846 „Înfiinţare 
perdele de protecţie” 
 

Se propune în cadrul sumei alocate 
pentru înfiinţarea de perdele de 
protecţie, suma de 100 mii lei pentru 
Comuna Scânteia, judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

530.  Anexa nr.3/23/29 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 
 
Cod obiectiv 846 „Înfiinţare 
perdele de protecţie” 
 

Se propune în cadrul sumei alocate 
pentru înfiinţarea de perdele de 
protecţie suma de 100 mii lei pentru 
Comuna Valea Ciorii, judeţul 
Ialomiţa 
 
Autori: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Mediului şi Pădurilor 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
Potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul 
pentru Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
împădurirea terenurilor 
degradate, reconstrucţia 
ecologică şi gospodărirea 
durabilă a pădurilor.. 
 

531.  Anexa nr.3/23/29 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 
 

Se propune în cadrul sumei alocate 
pentru înfiinţarea de perdele de 
protecţie suma de 100 mii lei pentru 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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Cod obiectiv 846 „Înfiinţare 
perdele de protecţie” 
 

Comuna Ograda, judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 

avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

532.  Anexa nr.3/23/29 Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 
 
Cod obiectiv 846 „Înfiinţare 
perdele de protecţie” 
 

Se propune în cadrul sumei alocate 
pentru pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie suma de 100 mii lei 
pentru Comuna Gheorghe Lazăr, 
judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

533.  Ministerul Mediului si Padurilor 
Anexa 3/23 

Amenajarea unui parc de joacă 
pentru copii pe amplasamentul fostei 
grădini zoologice dezafectate. Oraş 
Buhuşi, judeţ Bacău 
Valoare: 500 mii lei 
 

Lipsa spaţiilor de joacă pentru 
copii, zona fiind imprejmuită, ferită 
de traficul stradal. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
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Autori: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

si Turismului 
 

Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

534.  Anexa 3/23/02 Cap. 7001, Subcap. 
05, Paragraf  02, Amenajări 
hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
1.000 mii lei necesară pentru 
lucrările de regularizare a pârâului 
Repezi, comuna Straoane, judeţul 
Vrancea.  
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Pentru evitarea inundatiilor care ar 
putea avea consecinte grave. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

535.  HG 920/2007 – Min. Mediului si 
Dezvoltarii Durabile 

Finalizare investitie alimentare cu 
apa din com. Valea Nucarilor-Jud 
Tulcea. 
Suma necesara: 1 mil. ron. 
 
Initiator Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 
 

Finalizare investitie. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
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acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

536.  Anexa nr.3/23 -  Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 
 

Continuarea investiţiilor de la 
Mihăleni, jud. Hunedoara  

- 5.000.000 lei 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Lucrarea a fost începută în anul 
1982. este necesară pentru 
alimentarea cu apă a comunelor din 
Munţii Apuseni şi a municipiului 
Brad. Prin finalizarea acestor 
lucrări se elimină inundaţiile 
produse în fiecare an în peste 20 de 
localităţi, plus municipiul Brad. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

537.  Anexa nr.3/23 -  Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 
 

Co-finanţare proiect ECO-BRAD 
staţie de sortare şi transformare a 
deşeurilor menajere, jud. Hunedoara  

- 1.000.000 lei 
 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Proiectul este început cu bani 
proveniţi din proiecte de finanţare 
europene. În proiect se specifică 
necesitatea cofinanţării împreună 
cu statul român. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
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anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

538.  Anexa nr.3/23 -  Ministerul 
Mediului şi Pădurilor 
 

Co-finanţare proiect ECO-BRAD 
staţie de epurare a apei, jud. 
Hunedoara  

- 1.000.000 lei 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Proiectul este început cu bani 
proveniţi din proiecte de finanţare 
europene. În proiect se specifică 
necesitatea cofinanţării împreună 
cu statul român. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

539.  Anexa nr.3/23/ 
Ministerul Mediului şi Pădurilor. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute Ministerului Mediului  şi 
Pădurilor cu suma de 3,5 mii lei, 
pentru 
construcţia de platforme ecologice în  
satul Strugari, comuna Strugari, 
judeţul Bacău. 
 
Autor, Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
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540.  Anexa 3/23/07 Cap. 7406, Subcap. 
06 Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale Titlul VII ALTE 
TRANSFERURI  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor la 
Cap. 7406, Subcap. 06 Canalizarea şi 
tratarea apelor reziduale Titlul VII 
ALTE TRANSFERURI, cu suma de  
1 mie, necesară actualizarea studiului 
de fezabilitate pentru construcţia 
canalizării din satul Strugari, comuna 
Strugari, judeţul Bacău. 
 
Autor, Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 
 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării reducerea 
poluării solului, a apelor subterane 
şi a apelor de suprafaţă receptoare. 
 
 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

541.  Anexa 3/23/02 Cap. 7001, Subcap. 
05, Paragraf  02, Amenajări 
hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 2 mii lei pentru realizarea 
studiului de fezabilitate PENTRU 
construirea de  poduri si podete pe 
drum comunal DC 197, comuna 
Strugari, judeţul Bacău. 
 
 
Autor, Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
  

Lucrarea este necesară pentru a 
facilita circulaţia vehiculelor, si a 
nu fi pusă în pericol siguranţa 
cetăţenilor. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

542.  Anexa 3/23/07 Cap. 7406, Subcap. 
06 Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale Titlul VII ALTE 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor la 
Cap. 7406, Subcap. 06 Canalizarea şi 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării reducerea 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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TRANSFERURI  tratarea apelor reziduale Titlul VII 
ALTE TRANSFERURI, cu suma de  
85,2 mii lei, necesară pentru reţea de  
canalizare din satul Ungureni, 
comuna Ungureni, judeţul Bacău. 
 
Autor, Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

poluării solului, a apelor subterane 
şi a apelor de suprafaţă receptoare. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 
 
 

avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

543.  Anexa 3 / 23 /02, capitolul 7001, 
subcapitolul 05, paragraf  02, 
amenajări hidrotehnice 

 
Se alocă suma de 15,1 mii lei  pentru 
construirea unor poduri şi podeţe pe 
drumuri locale, în comuna 
Damieneşti, judeţul Bacău. 
 
Autori: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 
 

 
Lucrarea este necesară pentru a 
facilita circulaţia vehiculelor, si a 
nu fi pusă în pericol siguranţa 
cetăţenilor 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

544.  Anexa 3/23/02 Cap. 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 14. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor 
Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 14, cu suma de 40 000 

Investiţia este necesară având în 
vedere imperativul ameliorării 
calităţii factorilor de mediu şi 
îmbunătăţirea calităţii vieţii 
locuitorilor comunei  Buhoci. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
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lei necesară pentru realizarea unui 
sistem centralizat de colectare a 
deşeurilor îm comuna Buhoci, 
judeţul Bacău. 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 
 
 
 
 

Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

545.  Anexa 3/23/02 Cap. 7001, Subcap. 
05, Paragraf  02, Amenajări 
hidrotehnice. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
15.000  lei necesară pentru 
amenajarea şi regularizarea cursului 
pârâului Pralea, judeţul Bacău. 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Investiţia este necesară având în 
vedere importanţa elaborării unei 
strategii privind investiţiile 
necesare în domeniul gospodăririi 
apelor şi a realizării unui sistem 
hidrologic integrat la nivelul 
întregii ţări pentru prevenirea şi 
reducerea efectelor dezastrelor 
naturale. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

546.  Anexa 3/23/02 Cap. 7001, Subcap. 
05, Paragraf  02, Amenajări 
hidrotehnice. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
10.000  lei. 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Fondurile sunt destinate amenajării 
punţii pietonale din satul Blidari, 
comuna Caiuti, judeţul Bacău. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
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acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

547.  Anexa 3/23/02 Cap. 7001, Subcap. 
05, Paragraf  02, Amenajări 
hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
66.757 lei, necesară pentru 
reabilitarea podului Agastin din 
Asau, judeţul Bacău. 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare podului Agastin din 
Asau, judeţul Bacău, aflat în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

548.  Anexa 3/23/02 Cap. 7001, Subcap. 
05, Paragraf  02, Amenajări 
hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
7.896 lei, necesară pentru reabilitarea 
podului Mazilu din Asau, judeţul 
Bacău. 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare podului Mazilu din 
Asau, judeţul Bacău, aflat în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
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anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

549.  Anexa 3/23/02 Cap. 7001, Subcap. 
05, Paragraf  02, Amenajări 
hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
81.025 lei, necesară pentru 
reabilitarea podului Bobiceni din 
Asau, judeţul Bacău. 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare podului Bobiceni din 
Asau, judeţul Bacău, aflat în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

550.  Anexa 3/23/02 Cap. 7001, Subcap. 
05, Paragraf  02, Amenajări 
hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
10.000 lei, necesară pentru 
reabilitarea podului Adiaconitei din 
Asau, judeţul Bacău. 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare podului Adiaconitei 
din Asau, judeţul Bacău, aflat în 
stare avansată de degradare. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
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551.  Anexa 3/23/02 Cap. 7001, Subcap. 
05, Paragraf  02, Amenajări 
hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
12.000 lei, necesară pentru 
reabilitarea podului Halta Caralita 
din Asau, judeţul Bacău. 
 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare podului Halta Caralita 
din Asau, judeţul Bacău, aflat în 
stare avansată de degradare. 
 
. Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

552.  Anexa 3/23/02 Cap. 7001, Subcap. 
05, Paragraf  02, Amenajări 
hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
12.500 lei, necesară pentru 
reabilitarea podului Mateeni din 
Asau, judeţul Bacău. 
 
Autor: Hrebenciuc Viorel Grup 
Parlamentar PSD+PC-Camera 
Deputatilor 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare podului Mateeni din 
Asau, judeţul Bacău, aflat în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

553.  Anexa 3/23/02 Cap. 7001, Subcap. 
05, Paragraf  02, Amenajări 
hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare podului Nogea din 
Asau, judeţul Bacău, aflat în stare 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
10.000 lei, necesară pentru 
reabilitarea podului Nogea din Asau, 
judeţul Bacău. 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

avansată de degradare. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 
 
 

avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

554.  Anexa 3/23/02 Cap. 7001, Subcap. 
05, Paragraf  02, Amenajări 
hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
13.500 lei, necesară pentru 
reabilitarea podului Pietrosu din 
Asau, judeţul Bacău. 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare podului Pietrosu din 
Asau, judeţul Bacău, aflat în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

555.  Anexa 3/23/02 Cap. 7001, Subcap. 
05, Paragraf  02, Amenajări 
hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
14.000 lei, necesară pentru 
reabilitarea podului Zimbru din 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare podului Zimbru din 
Asau, judeţul Bacău, aflat în stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
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Asau, judeţul Bacău. 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 
 

Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

556.  Anexa 3/23/02 Cap. 7001, Subcap. 
05, Paragraf  02, Amenajări 
hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
10.000 lei, necesară pentru 
reabilitarea podului DJ146 Asau-Apa 
Asau-Paltinis in punctul Nogea din 
Asau, judeţul Bacău. 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare a podului DJ146 
Asau-Apa Asau-Paltinis in punctul 
Nogea din Asau, judeţul Bacău, 
aflat în stare avansată de degradare. 
 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

557.  Anexa 3/23/02 Cap. 7001, Subcap. 
05, Paragraf  02, Amenajări 
hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
399.270  lei.  
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de construire de poduri şi punţi 
pietonale în oraşul Slănic Moldova, 
judeţul Bacău. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
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  acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

558.  Anexa 3/23/02 Cap. 7001, Subcap. 
05, Paragraf  02, Amenajări 
hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
160.000  lei.  
 
Autor:Hrebenciuc Viorel Grup 
Parlamentar PSD+PC-Camera 
Deputatilor 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de amenajare pod beton armat, 
podeţe tubulare, punte pietonală, în 
comuna Bereşti Tazlău, judeţul 
Bacău.  
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

559.  Anexa 3/23/02 Cap. 7001, Subcap. 
05, Paragraf  02, Amenajări 
hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
30.740  lei.  
 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de construire a unor poduri din 
beton în comuna Orbeni, judeţul 
Bacău. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
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anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

560.  Anexa 3/23/02 Cap. 7001, Subcap. 
05, Paragraf  02, Amenajări 
hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
300.000  lei.  
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de construire a unei punţi auto-
pietonale Tisa, în comuna 
Sănduleni, judeţul Bacău. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

561.  Anexa 3/23/02 Cap. 7001, Subcap. 
05, Paragraf  02, Amenajări 
hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
428.000  lei.  
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de construire a unei punţi auton-
pietonale pietonale Mateieşti în 
comuna Sănduleni, judeţul Bacău. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
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562.  Anexa 3/23/07 Cap. 7000, Subcap. 
01 SERVICII DE DEZVOLTARE 
PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU 
ŞI APE, Grupa 20, Canalizarea şi 
tratarea apelor reziduale Titlul VII 
BUNURI ŞI SERVICII  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor la 
Cap. 7000, Subcap. 01 SERVICII 
DE DEZVOLTARE PUBLICĂ, 
LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE, 
Grupa 20, Canalizarea şi tratarea 
apelor reziduale Titlul VII BUNURI 
ŞI SERVICII, cu suma de  400 000 
lei. 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Fondurile sunt necesare pentru 
servicii de colectare şi transport a 
deşeurilor menajere, în localitatea 
Valea Seacă, judeţul Bacău. 
 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

563.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Amenajare râu Luncavăt pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile: Vaideeni, Horezu, 
Măldăreşti - 2.000.000 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Lucrări începute în anul 2004 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

564.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Amenajare râu Otăsău pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile Bărbăteşti, Pietrari, 

Lucrări începute în anul 2004 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
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Păuşeşti Otăsău şi Frânceşti 
3.000.000 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

565.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Amenajare râu Bistriţa  pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile  Costeşti, Tomşani, 
Frânceşti, Băbeni  
3.000.000 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Lucrări începute în anul 2004 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

566.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Amenajare râu Cerna  pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile  Lădeşti, Fârtăţeşti 
3.000.000 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Lucrări începute în anul 2004 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
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567.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Amenajare râu Lotru  pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
punctual Brădişor, Malaia, Brezoi 
5.000.000 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Lucrări începute în anul 2004 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

568.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 
 
 

Amenajare râu Topolog  pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile  Milcoiu şi N. Bălcescu 
5.000.000 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Lucrări începute în anul 2004 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

569.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Amenajarea râului Olteţu pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile: Lăcusteni, Diculeşti, 
Făureşti, Laloşu; 
5.000.000 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Lucrări începute în anul 2004 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
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urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

570.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Amenajarea râului Olăneşti pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile: Olăneşti, Păuşeşti, 
Vlădeşti  - 5.000.000. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Lucrări începute în anul 2004 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

571.  Anexa 3/23/02, Capitol 5001, grupa 
20, articolul 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 150 
mii lei pentru demararea lucrărilor de 
consolidarea malurilor de râpi care 
afectează drumurile comunale din 
satele Bogheştii de Sus, Tăbuceşti şi 
Bigheşti, localitatea Bogheşti, judeţul 
Vrancea.  
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Un număr mare de gospodării se 
afla in pericol de prăbuşire din 
cauza faptului ca malul se erodează 
permanent. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

572.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Amenajare râu Luncavăt pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile: Vaideeni, Horezu, 
Măldăreşti  
2.000.000 

Lucrări începute în anul 2004 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
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Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

 de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

573.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Amenajare râu Otăsău pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile Bărbăteşti, Pietrari, 
Păuşeşti Otăsău şi Frânceşti 
3.000.000 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Lucrări începute în anul 2004 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

574.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Amenajare râu Bistriţa  pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile  Costeşti, Tomşani, 
Frânceşti, Băbeni  
3.000.000 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Lucrări începute în anul 2004 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia  
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

575.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Amenajare râu Cerna  pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 

Lucrări începute în anul 2004 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
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localităţile  Lădeşti, Fârtăţeşti 
3.000.000 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia  
Guvernului 

Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

576.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Amenajare râu Lotru  pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
punctual Brădişor, Malaia, Brezoi 
5.000.000 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Lucrări începute în anul 2004 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia  
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 

577.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 
 
 

Amenajare râu Topolog  pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile  Milcoiu şi N. Bălcescu 
5.000.000 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Lucrări începute în anul 2004 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia  
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
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578.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 

Anexa 3/23 
Amenajarea râului Olteţu pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile: Lăcusteni, Diculeşti, 
Făureşti, Laloşu; 
5.000.000 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Lucrări începute în anul 2004 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia  
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

579.  Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Anexa 3/23 

Amenajarea râului Olăneşti pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile: Olăneşti, Păuşeşti, 
Vlădeşti  
5.000.000 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Lucrări începute în anul 2004 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia  
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

580.  Anexa nr.3/23, Ministerul Mediului 
şi Pădurilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
anexa 3/23 cu suma de : 11.395.616 
lei 
 
 
Iniţiator: Grup Parlamentar 
PSD+PC-Camera Deputatilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 
 -încălzire prin captare solară la 
Primărie, com. Ation, jud. Cluj 
 - valoare – 125.000 lei 
 
 -construire parc solar com. Aiton, 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
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 jud. Cluj 
 - valoare – 100.000 lei 
 
 -înfiinţare spaţii verzi comuna 
Cămăraşu, jud. Cluj 
 - valoare – 388.671 lei 
 
 -amenajare spaţii verzi în 
localităţile Stoiana şi Tioltiu, com. 
Corneşti, jud. Cluj 
 - valoare – 54.859 lei 
 
 -înlocuirea sistemului clasic de 
încălzire şi producere a apei calde 
la sediul primăriei Corneşti, cu unul 
bazat pe tehnologia care utilizează 
energie geotermală, com. Corneşti, 
jud Cluj 
 - valoare – 33.238 lei 
 
 -spaţii verzi în comuna Dăbâca, 
jud. Cluj 
 - valoare – 841. 540 lei 
 
 -înlocuirea sau completarea 
sistemelor clasice de încălzire cu 
sisteme care utilizează energie 
solară, energie geotermală şi 
energie eoliană sau alte sisteme 
care conduc la îmbunătăţirea 
calităţii aerului, apei şi solului, 
com. Dăbâca, jud. Cluj 
  - valoare – 168.308 lei 

pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar. 
În ceea ce priveşte finanţarea 
obiectivelor din bugetul MMP, 
sursa nu este clara intrucat nu se 
precizează capitolul, titlul, 
alineatul care urmeaza a fi 
diminuat. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
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 -canalizare şi staţie de epurare 
com. Fizeşu Gherlii, jud. Cluj 
 - valoare – 3.134.000 lei 
 
 -înlocuirea şi completarea 
sistemeor de încălzire, com. Fizeşu 
Gherlii, jud. Cluj 
 - valoare – 500.000 lei 
 
 -amenajare parcări, intersecţii şi 
spaţii de joacă, com. Tritenii de Jos, 
jud. Cluj 
 - valoare – 550.000 lei 
 
 -amenajare spaţii verzi şi locuri de 
joacă pentru copii com. Viişoara, 
jud. Cluj 
 - valoare – 5.000.000 lei 
 
 -amenajare dig râul Arieş, com. 
Viişoara, jud. Cluj  
 - valoare -  500.000 lei 
 
 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor 
- Bugetul Ministerului Dezvoltării 
regionale şi Turismului. 
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581.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   
 
 

Amenajare râu Luncavăt pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile: Vaideeni, Horezu, 
Măldăreşti  
2.000.000.  
 
Autori: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 
 

Lucrări începute în anul 2004. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării regionale 
şi Turismului. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

582.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   
 
 

Amenajare râu Otăsău pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile Bărbăteşti, Pietrari, 
Păuşeşti Otăsău şi Frânceşti 
3.000.000.  
 
Autori: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 
 

Lucrări începute în anul 2004. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării regionale 
şi Turismului. 
 
 
. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

583.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   

Amenajare râu Bistriţa  pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile  Costeşti, Tomşani, 

Lucrări începute în anul 2004 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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Frânceşti, Băbeni  3.000.000 
 
 
Autori: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 
 

Ministerului Dezvoltării regionale 
şi Turismului 
 
 
 

avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

584.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   
 
 

Amenajare râu Cerna  pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile  Lădeşti, Fârtăţeşti 
3.000.000 
 
Autori: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 
 

Lucrări începute în anul 2004 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării regionale 
şi Turismului 
 
 
 
. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

585.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   

Amenajare râu Lotru  pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
punctual Brădişor, Malaia, Brezoi 
5.000.000 
 
Autori: Grup Parlamentar PSD+PC-

Lucrări începute în anul 2004 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării regionale 
şi Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
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Camera Deputatilor 
 
 

 
 

Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

586.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   

Amenajare râu Topolog  pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile  Milcoiu şi N. Bălcescu 
5.000.000 
 
 
Autori: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 
 

Lucrări începute în anul 2004 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării regionale 
şi Turismului 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

587.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   

Amenajarea râului Olteţu pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile: Lăcusteni, Diculeşti, 
Făureşti, Laloşu; 5.000.000 
 
 
Autori: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Lucrări începute în anul 2004 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării regionale 
şi Turismului 
 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
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 acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

588.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   

Amenajarea râului Olăneşti pentru 
apărarea împotriva inundaţiilor în 
localităţile: Olăneşti, Păuşeşti , 
Vlădeşti  
5.000.000. 
 
Autori: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 
 

Lucrări începute în anul 2004 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării regionale 
şi Turismului 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

589.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   

Co-finantare proiect ECO-BRAD 
staţie sortare şi transformare a 
deşeurilor menajere, judetul 
Hunedoara  
  1.000.000 lei 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 
 
 

Proiectul este început cu bani 
proveniti din proiecte de finantare 
europene. În proiect se specifica 
necesitatea cofinanţării împreună 
cu statul român.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării regionale 
şi Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
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anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

590.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23   

Co-finantare proiect ECO-BRAD 
staţie de epurare a apei, judetul 
Hunedoara  
1.000.000 lei  
 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 
 

Proiectul este început cu bani 
proveniti din proiecte de finantare 
europene. În proiect se specifica 
necesitatea cofinanţării împreună 
cu statul român.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării regionale 
şi Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

591.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 
Capitol 74.01 
 

Managementul integrat al 
deseurilor,finalizarea noului depozit 
ecologic si inchiderea celui vechi-
Municipiul Iasi/19 000 000 lei  
lucrari realizate si neachitate in 2009 
/pentru finalizare suma de 44 000 
000 lei  
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 
 

Alinierea la normele impuse de 
Uniunea Europeană şi protecţia 
mediului. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării regionale 
şi Turismului 
 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
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592.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 
Capitol 7406, subcapitol 06 
„Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 
 
 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 10.000 mii lei, 
destinată obiectivului „Reţele de 
canalizare menajeră şi pluvială 
Slobozia”,către Municipiul Slobozia, 
judeţul Ialomiţa. 
 
 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 
 

Sumele sunt necesare pentru două 
obiective importante privind 
extinderea reţelei de canalizare 
menajeră şi pluvială în Slobozia, 
cartierele Slobozia Nouă şi Bora, pe 
care municipalitatea le are în 
diferite faze de execuţie, valoarea 
celor două proiecte fiind în sumă de 
22,4 milioane de lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării regionale 
şi Turismului 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

593.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 
 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 
 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 5.000 mii lei 
destinată obiectivului „Sistem de 
canalizare cartierele Slobozia Nouă 
şi Bora”către Municipiul Slobozia, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Obiectiv necesar pentru sănătatea 
populaţiei şi protecţia mediului. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării regionale 
şi Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

594.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 

Se repartizează din suma alocată 
pentru canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale, suma de 7500 mii lei 

În vederea asigurării obligaţiilor 
privind protecţia mediului 
municipalitatea derulează acest 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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Anexa 3 / 23 / 29 
Capitol 7406, subcapitol 06 
 „Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale” 
 
 
 

destinată obiectivului „Modernizarea 
staţiei de epurare şi realizarea unei 
trepte de epurare biologică 
Slobozia”, către Municipiul 
Slobozia, judeţul Ialomiţa. 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 
 

proiect, cu termen de punere în 
funcţiune în prima jumătate a 
anului 2010. 
 
 
Obiectiv necesar pentru sănătatea 
populaţiei şi protecţia mediului. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării regionale 
şi Turismului 
 

avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

595.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 139 (195) 
Cod obiectiv 847 
„RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reconstrucţie 
ecologică şi perdele forestiere, suma 
de 50 mii lei pentru Comuna 
Mărculeşti, judeţul Ialomiţa 
 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 
 

Investiţie necesară pentru redarea în 
circuitul productiv a terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării regionale 
şi Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

596.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 137 (193) 
Cod obiectiv 846 „INFIINTARE 
PERDELE DE PROTECTIE” 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie, suma de 50 mii lei 
pentru Comuna Bucu, judeţul 
Ialomiţa 
 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării regionale 
şi Turismului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
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Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 
 

 Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

597.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 139 (195) 
Cod obiectiv 847 
„RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reconstrucţie 
ecologică şi perdele forestiere, suma 
de 100 mii lei pentru Comuna Sudiţi, 
judeţul Ialomiţa 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 
 

Investiţie necesară pentru redarea în 
circuitul productiv a terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării regionale 
şi Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

598.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 137 (193) 
Cod obiectiv 846 „INFIINTARE 
PERDELE DE PROTECTIE” 
 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie, suma de 100 mii lei 
pentru Comuna Scânteia, judeţul 
Ialomiţa 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării regionale 
şi Turismului 

 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
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 acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

599.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 137 (193) 
Cod obiectiv 846 „INFIINTARE 
PERDELE DE PROTECTIE” 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie suma de 100 mii lei 
pentru Comuna Valea Ciorii, judeţul 
Ialomiţa 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării regionale 
şi Turismului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

600.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 137 (193) 
Cod obiectiv 846 „INFIINTARE 
PERDELE DE PROTECTIE” 
 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie suma de 100 mii lei 
pentru Comuna Ograda, judeţul 
Ialomiţa 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării regionale 
şi Turismului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
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anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

601.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 137 (193) 
Cod obiectiv 846 „INFIINTARE 
PERDELE DE PROTECTIE” 
 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru înfiinţarea de perdele 
de protecţie suma de 100 mii lei 
pentru Comuna Gheorghe Lazăr, 
judeţul Ialomiţa 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

Investiţie necesară pentru protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării regionale 
şi Turismului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

602.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Cod obiectiv 847 
„RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 
 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reconstrucţie 
ecologică şi perdele forestiere suma 
de 100 mii lei pentru Comuna 
Săveni, judeţul Ialomiţa 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
  

Investiţie necesară pentru redarea în 
circuitul productiv a terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării regionale 
şi Turismului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
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603.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Cod obiectiv 847 
„RECONSTRUCŢIE 
ECOLOGICA PE TERENURI 
DEGRADATE ŞI PERDELE 
FORESTIERE” 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru reconstrucţie 
ecologică şi perdele forestiere suma 
de 100 mii lei pentru Comuna 
Cosâmbeşti, judeţul Ialomiţa 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 
 

Investiţie necesară pentru redarea în 
circuitul productiv a terenurilor 
inapte altor întrebuinţări şi protecţia 
anti-erozională a terenurilor. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării regionale 
şi Turismului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

604.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/29 
Pagina 27 (198) 
Capitolul 74 
Titlul 55 Transferuri interne 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru transferuri suma de 
300 mii lei destinată obiectivul 
„Amenajarea unei platforme de 
gunoi ecologice”. 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 
 

Investiţie necesară pentru sănătatea 
populaţiei şi pentru protecţia 
mediului. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării regionale 
şi Turismului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

605.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/07 Cap. 7406, Subcap. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor la 
Cap. 7406, Subcap. 06 Canalizarea şi 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea obiectivelor ce vizează 
combaterea poluării 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
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06 Canalizarea şi tratarea apelor 
reziduale Titlul VII ALTE 
TRANSFERURI 

tratarea apelor reziduale Titlul VII 
ALTE TRANSFERURI, cu suma de  
930 000 lei, necesară pentru 
amenajarea sistemului de canalizare 
în satele Rojişte şi Tîmbureşti din 
comuna Rojişte judeţul Dolj. 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 
 

transfrontaliere, reducerea poluării 
solului, a apelor subterane şi a 
apelor de suprafaţă receptoare. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

606.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 Cap. 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 14. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor 
Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 14, cu suma de 550 
000 lei necesară pentru reabilitarea şi 
extinderea pădurilor şi spaţiilor verzi, 
în comuna Gîngiova judeţul Dolj. 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 
 

Investiţia este necesară având în 
vedere imperativul ameliorării 
calităţii factorilor de mediu şi 
îmbunătăţirea calităţii vieţii 
locuitorilor comunei  Gîngiova. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

607.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 Cap. 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor 
Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 14, cu suma de 15 000 

Investiţia este necesară având în 
vedere imperativul ameliorării 
calităţii factorilor de mediu şi 
îmbunătăţirea calităţii vieţii 
locuitorilor comunei  Urzicuţa. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
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Art. 02, Alin. 14. 
 

lei necesară pentru realizarea unor 
studii de fezabilitate pentru 
împădurirea a 50 ha. De teren în 
comuna Urzicuţa judeţul Dolj. 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 
 

 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

608.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 Cap. 5001, Grupa 
51, Titlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 14. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor 
Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, 
Art. 02, Alin. 14, cu suma de 20 000 
lei necesară pentru susţinerea 
Programului de îmbunătăţire a 
calităţii mediului prin împădurirea a 
101 ha. Teren în comuna Bistreţ 
judeţul Dolj. 
  
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC -
Camera Deputatilor 
 
 

Investiţia este necesară având în 
vedere imperativul ameliorării 
calităţii factorilor de mediu şi 
îmbunătăţirea calităţii vieţii 
locuitorilor comunei  Bistreţ. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

609.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23/02 Cap. 7001, Subcap. 
05, Paragraf  02, Amenajări 
hidrotehnice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Cap. 7001, Subcap. 05, Paragraf  02, 
Amenajări hidrotehnice, cu suma de 
1000000  lei necesară pentru 
amenajarea cursului pârâului 
Segarcea, judeţul Dolj. 
 

Investiţia este necesară având în 
vedere importanţa elaborării unei 
strategii privind investiţiile 
necesare în domeniul gospodăririi 
apelor şi a realizării unui sistem 
hidrologic integrat la nivelul 
întregii ţări pentru prevenirea şi 
reducerea efectelor dezastrelor 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
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Deputat: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 
 

naturale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

610.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 – capitolul 7401 
grupa 51 transferuri 

Reabilitarea şi înfiinţare spaţii verzi, 
comuna Glodeanu Sărat, Judeţ Buzău 
din cadrul programului spaţii verzi = 
500.300 lei 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 
 

Realizarea lucrarilor de reabilitare 
şi înfiinţare a spaţiilor verzi  
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

611.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 – capitolul 7401 
grupa 51 transferuri 

Amenajare peisagistică a centrului 
civic, comuna Glodeanu Sărat Judeţ 
Buzău = 300.000 lei 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 
 

Realizarea lucrarilor de reabilitare 
şi înfiinţare a spaţiilor verzi  
 
  
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
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acesteia. 
 

612.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 – capitolul 7401 
grupa 51 transferuri 

Reabilitare parc comunal în suprafaţă 
de 7400 mp., comuna Padina, Judeţ 
Buzău = 450.000 lei 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 
 

Realizarea lucrarilor de reabilitare 
şi înfiinţare a spaţiilor verzi  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

613.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI 
PĂDURILOR 
Anexa 3/23 – capitolul 7401 
grupa 51 transferuri 

Înfiinţare spaţii verzi, oraş 
Pogoanele, Judeţ Buzău - 100.000 lei 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 
 

Realizarea lucrarilor de reabilitare 
şi înfiinţare a spaţiilor verzi  
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

614.  MINISTERUL MEDIULUI ŞI Reabilitare şi înfiinţare spaţii verzi, Realizarea lucrarilor de reabilitare Propunem respingerea 
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PĂDURILOR 
Anexa 3/23 – capitolul 7401 
grupa 51  
transferuri 

în suprafaţă de 2 ha, comuna Ruşeţu, 
Judeţ Buzău = 1.000.000 lei 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

şi înfiinţare a spaţiilor verzi. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

amendamentului, intrucât. 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere. 
Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost stabilite in 
raport cu sarcinile ce-i revin 
acestei instituţii in anul 2011. 
Reducerea fondurilor destinate 
activitatii acestui minister pe 
anul 2011 ar periclita misiunea 
acesteia. 
 

615.   
Legea bugetului de stat pe 2010 
 Anexa 3/23 
Ministerul  Mediului și Pădurilor  

 
Se propune alocarea sumei de   500 
mii lei pentru înfiinţarea unui parc 
comunal în Bărăşti, județul OLT 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 
  
 
 

 
Proiectul face parte din planul de 
dezvoltare a comunei Bărăști. 
Pentru realizarea sa este necesară 
finanțarea de la bugetul de stat a 
acestei investiții. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

616.   
Legea bugetului de stat pe 2010 
 Anexa 3/23 
Ministerul  Mediului și Pădurilor 

 
Se propune alocarea sumei de    200 
mii lei pentru renovarea căminului 
cultural din satul Braneţ, comuna 
Bârza jud. Olt. 
  
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-

 
Locuitorii satului Braneţ nu 
beneficiază de un centru adecvat de 
recreere şi desfăşurare a 
activităţilor culturale. Această sumă 
este necesară pentru executarea 
lucrărilor de reabilitare. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
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Camera Deputatilor 
 
          
 
 
  

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

617.   
Legea bugetului de stat pe 2010 
 Anexa 3/23 
Ministerul  Mediului și Pădurilor 

 
Se propune acordarea sumei de 1.063 
mii lei pentru împădurire pe raza 
localităţii Vişina Nouă,  judeţul Olt. 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 
 
 

 
Este necesară alocarea de urgență a 
sumelor pentru împădurire, în 
vederea împiedicării procesului de 
deşertificare şi refacere a 
suprafeţelor defrişate. 
 
Sursa de finanţare:
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

618.   
Legea bugetului de stat pe 2010 
 Anexa 3/23 
Ministerul  Mediului și Pădurilor 

 
Se propune acordarea sumei de 591 
mii lei pentru reabilitarea şi 
extinderea parcului din localitatea 
Vişina,  judeţul Olt. 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 
 
 
 

 
Parcul actual se află  într-o stare 
avansată de degradare. Este 
necesară alocarea urgentă a sumelor 
pentru reabilitarea şi extinderea 
acestuia. 
 
Sursa de finanţare:
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

619.   
Legea bugetului de stat pe 2010 
 Anexa 3/23 

 
Se propune acordarea sumei de 493 
mii  lei pentru înfiinţarea de spaţii 

 
Este necesară alocarea sumelor 
pentru realizarea obiectivelor 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
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Ministerul  Mediului și Pădurilor verzi în comuna Seaca , judeţul Olt. 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Turismului 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

propuse. 
 
Sursa de finanţare:
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

620.   
Legea bugetului de stat pe 2010 
 Anexa 3/23 
Ministerul  Mediului și Pădurilor 

 
Se propune acordarea sumei de 1.000 
mii  lei pentru construirea de parcuri 
în Comuna Schitu, judeţul Olt. 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 
 

 
Sumele sunt necesare pentru 
realizarea măsurilor propuse pentru 
modernizarea comunei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

621.   
Legea bugetului de stat pe 2010/ 
 Anexa 3/23 
Ministerul  Mediului și Pădurilor 

 
Se propune alocarea sumei de   1.000 
mii lei pentru reabilitarea lacurilor, 
barajelor şi a podurilor în comuna 
Grădinile, Judeţul Olt. 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 

 
Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivelor menţionate. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
regionale şi Turismului 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
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622.   
Legea bugetului de stat pe 2010/ 
Anexa 3/23 
Ministerul  Mediului și Pădurilor 
  

 
Se propune alocarea sumei de  100 
mii lei pentru amenajarea spaţiilor 
verzi în comuna Grădinile, Judeţul 
Olt. 
 
 
 Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 
 

 
Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului menţionat. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

623.  HG 920/2007 – Ministerul 
Mediului si dezvoltării Durabile  

Finalizare investiţie alimentare cu 
apă din comuna Valea Nucarilor – 
Jud. Tulcea . 
Suma necesară : 1 mil. Ron. 
 
Autor: Grup Parlamentar PSD+PC-
Camera Deputatilor 
 
 

Finalizare investitie . 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finantele publice, cu 
modificarile ulterioare, Fondul 
de rezerva la dispozitia 
Guvernului se foloseste pe baza 
de hotarari ale Guvernului 
pentru finantarea unor cheltuilei 
urgente sau neprevazute aparute 
in timpul extercitiului bugetar 
 

 
 
 
 
 



  ANEXA NR.2  
          

                                 ORDONATOR 3/24  
 

AMENDAMENTE RESPINSE                                                          
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011 
 
 

Nr 
crt 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

1.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,  art. 01 – 
Transferuri curente, alin 28 – 
Întreţinerea infrastructurii rutiere 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
10.000 mii lei  pentru obiectivul 
Reabilitare Trasfăgărăşan, jud. Argeş 
 
Autori: deputat PNL  Andrei Gerea, 
deputat PNL Mihai Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Eugen 
Nicolăescu 
 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv nou de investiţii Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. Suma propusa pentru  
intretinerea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta. 
 

2.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 700 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Almaj 
pentru finalizare modernizarea 
drumului comunal DC 122, in satul 
Mosneni, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
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ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
 

3.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, 
subcap. 4 paragraf 1 - Transport 
pe cale ferata 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 900 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Almaj 
pentru executarea unui sistem de 
semnalizare acustica si luminoasa la 
nivel cu calea ferata in satul Sitoaia , 
comuna Almaj, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
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ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  
 

exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
 

4.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 01 alin. 1 - Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 2000 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Argetoaia 
pentru construirea unui pod peste 
Pârâul Argetoaia în punctul Cărăian , 
în comuna Argetoaia, Sat Salcia, 
judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
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Partidul Social Democrat 
 

2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
 

5.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 550 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Botosesti-
Paia pentru reabilitarea drumurilor 
comunale din comuna Botosesti-
Paia, judetul Dolj 
 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
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dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
 

6.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 580 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Bradesti 
pentru reabilitarea drumurilor 
comunale din comuna Bradesti, 
judetul Dolj 
 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
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rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
 

7.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 800 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Bralostita 
pentru reabilitarea drumurilor 
comunale din comuna Bralostita, 
judetul Dolj 
 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
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globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
 

8.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 600 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Carpen 
pentru reabilitarea drumurilor 
comunale, din comuna Carpen, 
judetul Dolj 
 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
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obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
 

9.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 443 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Cernatesti 
pentru reabilitarea drumurilor 
comunale, din comuna Cernatesti, 
judetul Dolj 
 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
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principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
 

10.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 1200 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Cotofenii 
din Dos pentru reabilitarea 
drumurilor comunale, din comuna 
Cotofenii din Dos, judetul Dolj 
 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
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prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
 

11.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 843 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Farcas 
pentru reabilitarea drumurilor 
comunale, din comuna Farcas, 
judetul Dolj 
 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
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3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
 

12.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 535 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Plesoi 
pentru reabilitarea drumurilor 
comunale, din comuna Plesoi, 
judetul Dolj 
 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
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577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
 

13.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 600 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Scaesti 
pentru reabilitarea drumurilor 
comunale, din comuna Scaesti, 
judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
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reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
 

14.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 950 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Secu 
pentru reabilitarea drumurilor 
comunale, din comuna Secu, judetul 
Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 
 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
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asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
 

15.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 500 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Brabova 
pentru reabilitarea drumului comunal 
DC 72, in satul Urdinita, comuna 
Brabova, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
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local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
 

16.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 300 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Brabova 
pentru reabilitarea de strazi comunale 
in comuna Brabova, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
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a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
 

17.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 500 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Brabova 
pentru reabilitarea drumului comunal 
Brabova-Mosna, in satul Mosna, 
comuna Brabova, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 
 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
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finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
 

18.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 1300 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Filiasi 
pentru modernizarea drumului 
judetean DJ 605 A Filiasi – 
Melinesti, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
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Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
 

19.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 150 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Gogosu 
pentru reabilitare drumuri comunale , 
in comuna Gogosu, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 
 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
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Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
 

20.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 9000 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Grecesti 
pentru reparatii curente si intretinere 
a 12 km de drum comunal , in 
comuna Grecesti, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 
 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
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subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
 

21.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 01 alin. 1 - Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 1500 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Grecesti 
pentru construirea a 3 poduri peste 
paraul Rasnic , in comuna Grecesti, 
judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
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pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
 

22.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 01 alin. 1 - Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, 
suma de 1400 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Melinesti 
pentru Pietruirea drumului comunal 
DC 114 Melinesti Ohaba de Sus – DJ 
605 A, in comuna Melinesti, judetul 
Dolj. Lucrare finantata prin HG 
577/1997. 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
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asfaltarea drumurilor. 
 

23.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 01 alin. 1 - Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 600 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Melinesti 
pentru Pietruirea unei portiuni de 5,8 
km a drumului comunal DC 155 
Melinesti-Spineni-Godeni, in 
comuna Melinesti, judetul Dolj. 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
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24.  Legea Bugetului de stat 

Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 01 alin. 1 - Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 300 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Melinesti 
pentru Pietruirea unei portiuni de 3 
km a drumului comunal DC 114 
Melinesti-Ohaba de Jos, in comuna 
Melinesti, judetul Dolj. 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
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25.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 01 alin. 1 - Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 2000 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Melinesti 
pentru asfaltarea  unei portiuni de 2 
km a drumului comunal din satul 
Negoiesti, in comuna Melinesti, 
judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
 

26.  Legea Bugetului de stat Se propune suplimentarea bugetului Sursa de finanţare Fondul de Se propune respingerea 
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Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 500 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Melinesti 
pentru reabilitarea drumurilor 
comunale din comuna Melinesti, 
judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  
 

Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
 

27.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 26 -

71, art. 01 alin. 1 - Constructii Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 2900 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Simnicu 
de Sus pentru asfaltare 6 km de drum 
comunal , in comuna Simnicu de 
Sus, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 
 

Guvernului. 1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
 

28.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 01 alin. 1 - Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
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suma de 1400 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Sopot 
pentru pietruirea drumului comunal 
din satul Cernat,Comuna Sopot , 
judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 
 

nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
 

29.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 01 alin. 1 - Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 200 mii RON,  sumă 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
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necesară Consiliului Local Sopot 
pentru Construirea unui pod peste 
pârâul Meretel din satul 
Cernat,Comuna Sopot , judetul Dolj. 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 
 

publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
 

30.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 01 alin. 1 - Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 100 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Talpas 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
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pentru pietruire drumuri comunale, 
in comuna Talpas, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  

dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
 

31.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 01 alin. 1 - Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 210 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Talpas 
pentru reparatie capitala a podului 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
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peste paraul Plosca, intre satele 
Talpas si Putinei, in comuna Talpas, 
judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 
 

repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
 

32.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 750 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Talpas 
pentru reabilitare pod, in satul 
Soceni, in comuna Talpas, judetul 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
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Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 
 

principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
 

33.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, 
Infrastructurii  cu suma de 8.000 mii 
lei, sumă necesară pentru Reabilitare 
DJ552 Craiova – Cetate   km 13 - km 
71 
 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
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AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 
 

Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
 

34.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 7.000 mii lei, sumă necesară 
pentru Reabilitare DJ552A Perisor – 
Boureni - Catane  km 30 - km 48 
 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
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ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 
 

finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
 

35.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 8.000 mii lei, sumă necesară 
pentru Modernizare DJ561D Virtop - 
Izvoare  km 17 - km 25 
 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
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Partidul Social Democrat 
 

sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
 

36.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, 
Infrastructurii  cu suma de 13.000 
mii lei, sumă necesară pentru 
Modernizare DJ552B Rîpa Rosia - 
Verbita  km 0 - km 27 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
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 exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
 

37.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, 
Infrastructurii  cu suma de 3.000 mii 
lei, sumă necesară pentru 
Modernizare DJ606 C. Beloţ - Sopot 
- Gogosu  km 12,4 - km 15,4 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 
 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 36 -

2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
 

38.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, 
Infrastructurii  cu suma de 13.000 
mii lei, sumă necesară pentru 
Modernizare DJ606E Pietroaia – 
Botosesti Paia  km 0 - km 24 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 
 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
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dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
 

39.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,  art. 01 – 
Transferuri curente, alin 28 – 
Întreţinerea infrastructurii rutiere 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
30.000 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare DN73 Piteşti-Mioveni 
Câmpulung-Braşov, jud. Argeş 
 
Autori: deputat PNL  Andrei Gerea, 
deputat PNL Mihai Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Eugen 
Nicolăescu 
 
Grupurile parlamentare reunite ale 

Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. Suma propusa pentru  
intretinerea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta. 
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PNL 
40.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,  art. 01 – 
Transferuri curente, alin 28 – 
Întreţinerea infrastructurii rutiere 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
15.000 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare DN73C Râmnicu-Vâlcea-
Curtea de Argeş-Câmpulung, jud. 
Argeş 
 
Autori: deputat PNL  Andrei Gerea, 
deputat PNL Mihai Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Eugen 
Nicolăescu 
 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv nou de investiţii Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. Suma propusa pentru  
intretinerea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta. 
 

41.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii – 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01, alin 
28 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
980 mii lei pentru reabilitare şi 
modernizare str. Păcii, municipiul 
Târnăveni, judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv de investiţii în continuare. Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 
. 
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42.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii – 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01, alin 
28 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
453 mii lei pentru reabilitare şi 
modernizare str. Rozelor, municipiul 
Târnăveni, judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv de investiţii în continuare. Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 
 

43.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii – 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01, alin 
28 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
386 mii lei pentru reabilitare şi 
modernizare str. Pompelor, 
municipiul Târnăveni, judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv de investiţii în continuare. Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 
 

44.  Legea Bugetului de Stat pe anul Din suma prevăzută se alocă suma de Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea 
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2011 
Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01 – 
Transferuri curente, alin 28 – 
Întreţinerea infrastructurii rutiere 

3.870 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare pod peste râul Vedea pe 
E70, de la Km 89-107 în municipiul 
Alexandria, jud. Teleorman 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,   
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
 Grupurile Parlamentare ale PNL 

 amendantului întrucât: 
1. Suma propusa pentru  
intretinerea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta. 
 

45.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii – 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01, alin 
28 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1070 mii lei pentru modernizare 
străzi oraş Aninoasa, judeţul 
Hunedoara, judeţul Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

Proiect nr. 3/2008, faza studiului de 
prefezabilitate.  

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 
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PNL 
46.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii – 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01, alin 
28 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
7.029 mii lei pentru reabilitare 
infrastructură municipală str. 
Decebal – localitate Brad, judeţul 
Hunedoara. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Cofinanţare fonduri europene. Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 
 

47.  Anexa 3/24/02 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art.01 – 
Transferuri curente, alin. 28 – 
Întreţinerea infrastructurii rutiere 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
9600 mii lei pentru modernizare şi 
reabilitare DJ 668A: Streisângeorgiu 
(DJ 668) – Chitid – Boşorod – 
Luncani – Alun – Târsa – Costeşti 
(DJ 705A), km 24+750 – km 
36+935,  
Judeţul Hunedoara 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 

Drumul judeţean propus pentru 
reabilitare străbate teritoriul două  
comune, facilitând accesul înpre 
zona Costeşti din Ţara Haţegului. 
De asemenea, în zonă se află 
obiective turistice importante, situri 
arheologice aflate în patrimoniul 
UNESCO şi aşezări etnografice 
autentice, fapt care ar duce la o 
dezvoltare a turismului în zonă. 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 
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Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

48.  Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
art. 01, alin 28 
Întreţinerea rea infrastructurii 
rutiere  

Din suma prevăzută se aloca suma de 
2000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Lucrări de reparaţii a infrastructurii 
rutiere, oraşul Rupea, judeţul Braşov 
 
Iniţiator, 
Deputat PNL Mihai Donţu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Nicolăescu Gheorghe-
Eugen 
Deputat PNL Ţintean Ioan 
Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

Drumurile se află într-o stare 
avansată de degradare. 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 
 

49.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii cu suma de    10.000 
mii lei la Anexa3/24/15 -Programul 
Variante ocolitoare pentru realizare 
„Centura de ocolire a oraşului Balş”, 
Judeţul Olt 
(Initiator: Deputat Valeriu Andrei 

Este absolut necesară construirea 
unei centuri a oraşului pentru 
fluidizarea traficului pe DE576, 
foarte îngreunat în oraş, având în 
vedere că este singurul drum de 
tranzit al localităţii, pentru toate 
tipurile de autovehicule. 
Fondul de rezerva aflat la dispozitia 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
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Steriu- Grupul Parlamentar al 
UNPR). 

Guvernului. hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor alin. (1) al 
art. 43 al Legii nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii noi se cuprind în 
programul de investiţii publice 
numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora 
au fost aprobate. 
 

50.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02 – 
Transferuri de capital, alin. 13 – 
Dezvoltarea infrastructurii 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
9.468 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului   
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
              deputat PNL Călin Potor, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL Reabilitare infrastructura de 
drumuri Cartier Hepat, 
 municipiul Aiud, judetul Alba. 
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
 deputat PNL Călin Potor,   
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 

Investiţie de reabilitare a 
infrastructurii de drumuri într-o 
zonă intens populată, în care 
funcţionează aproximativ 200 de 
gospodării, societăţi comerciale şi 
unităţi sociale. Au fost asigurate 
toate utilităţile edilitare, iar reţeaua 
de drumuri necesar a se executa, 
face legătura între două dintre cele 
mai importante zone ale 
municipiului. Lucrare de investiţie 
nouă. 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
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Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
              
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

51.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii – 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
13 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
3000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Drum comunal 187, 3 
km”, judeţul Vrancea 
 
Iniţiatori: deputat PNL Nini 
Săpunaru, deputat PNL Chiţoiu 
Daniel, deputat PNL Nicolaescu 
Eugen, deputat PNL Dontu Mihai, 
deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ţintean Ioan, deputat PNL 
Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia. Este 
necesară reabilitarea acestuia fiind 
impracticabil la momentul actual. 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor  

52.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii – 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
13 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „DN 2N, 4 km, Căiata - 
Bogza”, judeţul Vrancea 
 
Iniţiatori: deputat PNL Nini 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia. Este 
necesară reabilitarea acestuia fiind 
impracticabil la momentul actual. 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. Suma propusa pentru  
intretinerea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
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Săpunaru, deputat PNL Chiţoiu 
Daniel, deputat PNL Nicolaescu 
Eugen, deputat PNL Dontu Mihai, 
deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ţintean Ioan, deputat PNL 
Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 

53.  Anexa 3/24/02, 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
grupa 51, titlul VI, art. 02, 
Transferuri de capital, alin. 13 
Dezvoltarea infrastructurii rutiere 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
21.500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului 
Varianta de ocolire a Municipiului 
Făgăraş 
 
Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Chiţoiu Daniel 
Deputat Donţu Mihai-Aurel 
Deputat Dragomir Gheorghe 
Deputat Holban Titi 
Deputat Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Deputat Deputat Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
 
Grupurile parlamentare ale Partidului 
Naţional Liberal 

In baza HGR 999/02.08.2006 
varianta de ocolire a municipiului 
Fagaras (DJ104L) la km 5+930 se 
afla in domeniul public al statului si 
administrarea Ministerului 
Transporturilor. 
In octombrie 2010, Compania 
Nationala de Autostrazi si Drumuri 
Nationale din Romania a semnat 
contractul POST 2009/2/1/002/002 
“Asistenta Tehnica pentru 
Elaborarea Studiului de 
Fezabilitate, Proiectului Tehnic, 
detaliilor de Executie si 
Documentatie de Atribuire pentru 
variantele de ocolire Sighisoara, 
Fagaras si Huedin” 
 In vederea finalizarii cu 
succes a acestui obiectiv va rugam 
sa asigurati cofinantarea necesara 
implementarii acestui contract.  
 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 

54.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii - 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  1314,4 mii lei pentru finanţarea 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea infrastructurii rutiere 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
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Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice: 
- art. 02 – Transferuri de capital, 
alin. 13 – Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 
 

obiectivului  DN 2G –Dealu Rosu- 
Popa Neculai – 1,857 km Com 
Scorteni Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

la nivelul judetului Bacau. 1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 

55.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02 – 
Transferuri de capital, alin. 13 – 
Dezvoltarea infrastructurii rutiere 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 300.000 pentru finanţarea 
obiectivului “Finalizare sosea de 
centura oras Alesd”, Oras Alesd, 
judeţ Bihor.  
 
Autori Deputati PNL: 
Lucia Ana Varga 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
modernizarea drumului judetean, 
fapt care contribuie in mod decisiv 
la dezvoltarea economica a zonei si 
implicit la imbunatatirea vietii 
locuitorilor 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
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56.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02 – 
Transferuri de capital, alin. 13 – 
Dezvoltarea infrastructurii rutiere 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Finalizare sosea de 
centura oras Alesd”, Oras Alesd, 
judeţ Bihor.  
 
Autori Deputati PNL: 
Lucia Ana Varga 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
modernizarea drumului judetean, 
fapt care contribuie in mod decisiv 
la dezvoltarea economica a zonei si 
implicit la imbunatatirea vietii 
locuitorilor 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 

57.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02 – 
Transferuri de capital, alin. 13 – 
Dezvoltarea infrastructurii rutiere 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 300 mii lei  pentru finanţarea 
obiectivului “Finalizare sosea de 
centura oras Beius”, Oras Beius, 
judeţ Bihor.  
 
Autori Deputati PNL: 
Lucia Ana Varga 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 

Sumele sunt necesare pentru 
modernizarea drumului judetean, 
fapt care contribuie in mod decisiv 
la dezvoltarea economica a zonei si 
implicit la imbunatatirea vietii 
locuitorilor 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
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Camera Deputatilor si Senat 
58.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02 – 
Transferuri de capital, alin 13 – 
Dezvoltarea infrastructurii rutiere 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
250.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Autostrada Piteşti-Sibiu, 
parte a coridorului IV Paneuropean, 
jud. Argeş. 
 
Autori: deputat PNL  Andrei Gerea, 
deputat PNL Mihai Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Eugen 
Nicolăescu 
 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Conform negocierilor cu instituţiile 
europene 
Continuare obiectiv de investiţii 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 

59.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02 – 
Transferuri de capital, alin 13 – 
Dezvoltarea infrastructurii rutiere 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
50.000 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului  Drum expres Piteşti-
Craiova, jud. Argeş 
 
Autori: deputat PNL  Andrei Gerea, 
deputat PNL Mihai Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Eugen 
Nicolăescu 
 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv nou de investiţii Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 

60.  Anexa 3/24/02 – Ministerul Din suma prevăzută se alocă  suma Obiectiv nou de investiţii Se propune respingerea 
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Transporturilor şi Infrastructurii - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice:- art. 02 – 
Transferuri de capital, alin. 13 – 
Dezvoltarea infrastructurii rutiere 
 

de  40.000. mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare DN 7D,  
judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea infrastructurii rutiere 
la nivelul judetului Valcea.  

amendantului întrucât: 
1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 

61.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02 - 
Transferuri de capital, alin. 13 – 
Dezvoltarea infrastructurii rutiere 

Din suma prevăzută  se alocă suma 
de 10.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare sistem rutier, 
amenajare variantă ocolitoare pe 
DN6-E70 în interiorul în interiorul 
municipiului Alexandria, jud. 
Teleorman 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,   
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
 Grupurile Parlamentare ale PNL 

Continuare obiectiv de investiţii 
 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 

62.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1.600 mii lei pentru modernizarea 
infrastructurii  - B-dul Eroilor din  
mun. Râmnicu Sărat, jud. Buzău. 

Pentru a spori siguranţa circulaţiei 
pe drumurile publice.  
 
 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 50 -

administraţiei publice: 
art. 02 – Transferuri de capital, alin. 
13 – Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere 
 

 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Surse de finanţare: 
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 

nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 
 

63.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice: 
art. 02 – Transferuri de capital, alin. 
13 – Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
220 mii lei  pentru modernizarea 
infrastructurii  - B-dul 1 Decembrie 
1918 din  mun. Râmnicu Sărat, jud. 
Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a spori siguranţa circulaţiei 
pe drumurile publice.  
 
 
Surse de finanţare: 
Din bugetul prevăzut pe anul 2011 
pentru Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 
 

64.  Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
art. 02, alin 13 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
3000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Realizare şosea ocolitoare a 

Există deja un Studiu de fezabilitate 
şi proiectul tehnic 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
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Dezvoltarea infrastructurii rutiere  municipiului Codlea, judeţul Braşov 
 
Iniţiator, 
Deputat PNL Mihai Donţu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Nicolăescu Gheorghe-
Eugen 
Deputat PNL Ţintean Ioan 
Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
 
 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 

65.  Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
art. 02, alin 13 
Întreţinerea a infrastructurii rutiere 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
10.320 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Lucrări de reparaţii a infrastructurii 
rutiere, DJ 104 Şercaia-Hoghiz, 
judeţul Braşov 
 
Iniţiator, 
Deputat PNL Mihai Donţu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Nicolăescu Gheorghe-
Eugen 
Deputat PNL Ţintean Ioan 
Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
 
Grupurile parlamentare  ale  

Drumul se află într-o stare avansată 
de degradare. Deşi a fost trecut la 
categoria de drum naţionale însă nu 
a fost preluat încă de către 
Ministerul Transporturilor 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
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Partidului Naţional Liberal 
66.  Anexa 3/24/02 Ministerul 

Transpoturilor şi Infrastructurii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – art. 02, 
alin 13 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
50.000 mii lei pentru obiectivul de 
investitii „Drum National expres 
Galati - Braila” 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Investitia este necesara pentru 
decongestionarea traficului intens 
existent intre cele doua localitati 
resedinta de judet. 
 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 

67.  Anexa 3/24/02 Ministerul 
Transpoturilor şi Infrastructurii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – art. 02, 
alin 13 
 

Din suma pevăzută se alocă suma de 
50.000 mii lei pentru obiectivul de 
investitii „Centura ocolitoare Sud 
Tecuci” 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Investitia este deosebit de 
importanta, vizand, pe de o parte, 
fluidizarea traficului pe drumurile 
europene, iar pe de alta parte 
decongestionarea traficului din 
Tecuci. 
 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 

68.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii - 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  60.000mii lei pentru finantarea 

Sumele sunt necesare pentru 
definitivarea  Soselei de Centura a 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
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Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice: 
- art. 02 – Transferuri de capital, 
alin. 13 – Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 
 

lucrarilor la obiectivul Sosea de 
centura tronsonul Chitila Autostrada 
A1,  
 
Autori: 
Deputati PNL  
Pieptea Cornel  
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Capitalei in vederea 
descongestionarii traficului 
bucurestean.  

1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 

69.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice: 
  - art. 02 – 
Transferuri de capital, alin. 13 – 
Dezvoltarea infrastructurii rutiere 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 8.000 mii lei pentru finantarea 
obiectivul “Pasaj suprateran Soseaua 
de centura – prelungirea Ghencea”, 
Municipiul Bucuresti  
 
Autori: 
Deputati PNL  
Pieptea Cornel  
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 

Suma este necesara pentru 
realizarea lucrarilor la pasajul 
suprateran Soseaua de centura – 
prelungirea Ghencea, investitie 
extrem de importanta pentru 
fluidizarea traficului in zona, 
cunoscut fiind ca locuitorii 
Sectorului 6 (si in special zona 
Drumul Taberei Ghencea) sufera 
enorm din pricina traficului .  

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
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Camera Deputatilor si Senat 
70.  Anexa 3/24/23 - Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii– 
Capitol bugetar : 8401 
Transporturi, cod 56.01.01 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  10.000 mii lei pentru co-
finantare în cadrul programului din 
Fondul European de Dezvoltare 
Regionala) cap 8401, grupa 56, art 
01, pentru ridicarea liniei de cale 
ferată pe estacadă în municipiul 
Timişoara, jud Timiş. 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horia 
CRISTIAN, deputat PNL Eugen 
Nicolaescu, deputat PNL Daniel 
Chiţoiu, deputat PNL Mihai Donţu, 
deputat PNL Gheorghe Dragomir, 
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Îmbunătăţirea traficului pe cale 
ferată pentru locuitorii din 
municipiul Timişoara. Valoare 
totală proiect: 2 500 000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transportului şi 
Infrastructurii 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

71.  Anexa 3/24/23 - Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii– 
Capitol bugetar : 8401Transporturi, 
cod 56.01.01 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  10.000 mii lei pentru co-
finantare în cadrul programului din 
Fondul European de Dezvoltare 
Regionala) cap 8401, grupa 56, art 
01, pentru centura feroviară 
ocolitoare Nord a municipiului 
Timişoara, jud Timiş. 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horia 
CRISTIAN, deputat PNL Eugen 
Nicolaescu, deputat PNL Daniel 
Chiţoiu, deputat PNL Mihai Donţu, 

Îmbunătăţirea traficului pe cale 
ferată pentru locuitorii din 
municipiul Timişoara. Valoare 
totală proiect: 2 500 000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transportului şi 
Infrastructurii 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
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deputat PNL Gheorghe Dragomir, 
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

72.  Anexa 3/24/23 - Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, 
cod obiectiv 415 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute cu 50.000 mii lei pentru 
executarea lucrărilor la Autostrada 
Braşov- Cluj- Borşa, jud Cluj 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horea 
Uioreanu, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Îmbunătăţirea traficului rutiere şi 
creşterea siguranţei in trafic. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transportului şi 
Infrastructurii 

Se propune respingerea întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar în cursul anului, până 
la data de 31 octombrie, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 
 

73.  Anexa 3/24/28 – Ministerul  
Transporturilor şi Infrastructurii –  
Capitolul „Cheltuieli pentru 
elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, studiilor de 
fezabilitate şi alte studii”, cod 
50015501 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 70.000 mii lei, pentru realizarea 
obiectivului „Studiu de fezabilitate 
pentru Magistrala VII de metrou 
Colentina - Rahova”.  
 
 
 

Realizarea unui studiu de 
fezabilitate pentru magistrala VII 
de metrou ce va lega cartierele 
Colentina şi Rahova este mai mult 
decât necesară în contextul 
aglomerării excesive a mijloacelor 
de transport din Bucureşti.  
Din momentul începerii lucrărilor 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
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Deputat Alina Gorghiu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

la Magistrala Pantelimon – Drumul 
Taberei, este important ca 
următorul obiectiv de investiţii în 
reţeaua Metrorex să includă 
legătura dintre Sectorul 5 şi 
Sectorul 2.  
Acest obiectiv este deosebit de 
important pentru locuitorii 
Sectorului 5 şi va facilita accesul la 
un transport public normal şi 
eficient.   
Sursa:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului  
 

hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Cheltuielile pentru studiile de 
fezabilitate se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C – „Alte cheltuieli de 
investiţii”, categoria „c) 
cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
 

74.  Anexa 3/24/29 - Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, 
cod obiectiv 362 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute cu 10.000 mii lei pentru 
executarea lucrărilor la varianta de 
ocolire Cluj Est, jud Cluj 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 

Îmbunătăţirea traficului rutiere şi 
creşterea siguranţei in trafic. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transportului şi 
Infrastructurii 

Se propune respingerea întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar în cursul anului, până 
la data de 31 octombrie, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
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Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 
 

75.  Anexa 3/24/29 – Ministerul 
Transporturilor 
Cod obiectiv 387 – Magistrala V – 
Metrou , EatapaI-a Drumul Taberei 
- Universitate 

Se aloca  suma de 116,2  mii lei 
pentu finantarea lucrarilor la 
obiectivul “Metrou Drumul Taberei -  
Universitate ”, Municipiul Bucuresti 
. 
 
Autori: 
Deputati PNL  
Pieptea Cornel  
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Metroul in Drumul Taberei este o 
necesitate cu atat mai presanta cu 
cat trece timpul si traficul devine 
tot mai anevoios. 
Este necesara suplimentarea sumei, 
pentru ca in acest an lucrarile 
derulate la aceasta investitie sa 
avanseze intr-un ritm cat mai rapid 
iar finalizarea acestui proiect sda 
aiba un termen cat mai scurt, avand 
in vedere tocmai necesitatea 
obiectivului de investitie. 
  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar în cursul anului, până 
la data de 31 octombrie, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
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investiţii. 
 

76.  Anexa 3/24/29 - Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, 
cod obiectiv 872 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute cu 10.000 mii lei pentru 
executarea lucrărilor la centura de 
ocolire Craiova varianta Sud, jud 
Dolj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Ionuţ Stroe, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Horea Uioreanu, deputat PNL Titi 
Holban, deputat PNL Ioan Ţintean, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea siguranţei in trafic. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transportului şi 
Infrastructurii 

Se propune respingerea întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar în cursul anului, până 
la data de 31 octombrie, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 
 

77.  Anexa nr. 3/24/02 
Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii  
51, Titul VI, art. 01 Transferuri 
curente, alin.28 Intretinerea 
infrastructurii rutiere 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru asfaltare DJ710 
Pucioasa-Bezdead, jud. Dambovita. 
Autori: 
Deputat PNL Gabriel Plaiasu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 

Continuare obiectiv cu impact 
social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 
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Camera Deputaţilor şi Senat 
78.  Anexa nr.3/24 Ministerul 

Transporturilor si Infrastructurii 
Alocarea sumei de 200.000.000 lei 
pentru dezvoltarea si  modernizarea 
aeroportului din Iasi capitolul 8401 -
TRANSPORTURI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este necesar ca Judetul Iasi sa aiba 
un aeroport international 
modernizat  la standarde 
occidentale. La aeroportul din Iasi 
sunt necesare lucrari urgente de 
modernizare la aerogara si 
extindere a  pistei. Actuala pista 
este betonata si are 1.800 de metri 
lungime si 30 de metri latime. 
Modernizarea aerogarii: 16.000 de 
metri patrati pentru fluxurile de 
pasageri si utilitati si 12.000 de 
metri patrati la subsoluri, pentru 
benzile de bagaje; realizarea unui 
terminal cargo pentru preluarea 
zilnica a 200 de tone de marfuri; 
depozit de carburanti cu o 
capacitate de 500 de tone; 
In prezent finantarea se asigura din 
venituri proprii ale Consiliului 
Judetean Iasi  si din alocatii din 
bugetul propriu al judetului, fiind 
prin urmare, insuficienta. Se 
impune ca aceste cheltuieli de 
modernizare sa fie sustinute de la 
bugetul de stat. Alocarea de fonduri 
modernizarii aeroportului din Iasi  
va duce la sprijinirea dezvoltarii 
regionale si intarirea cooperarii 
transfrontaliere, transnationale si 
interregionale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare mentionată 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece sumele propuse 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate 
în raport cu sarcinile ce îi revin 
cestei institutii pe anul 2011 . 
2. - Aeroportul Iaşi este aeroport 
de inters local, iar lucrările 
pentru dezvoltarea şi 
modernizarea acestuia se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor publice locale.    
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AUTOR: Deputat Independent Tudor 

Ciuhodaru,  

 
Sursa de finantare: Anexa 3/34 de 
la Serviciul de Telecomunicatii 
Speciale:sume alocate din bugetul 
de stat:  
-100.000 mii lei de la capitolul 
6101, grupa/titlul 01-cheltuieli 
curente; 
-100.000 mii lei de la capitolul 
6101, subcapitolul 04-siguranta 
nationala 
 

79.  Anexa nr.3/24/29 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Se introduce o noua fisa, obiectiv: 
Refacere terminal Aeroportul  
Suceava – 2.000.000 Euro 
 
Autori: 
Senator Fodoreanu Sorin 
Senator Onofrei Orest 
Deputat Pardau Dumitru 

Necesitatea imbunatatirii conditiilor 
de transport aerian in contextul 
dezvoltarii turistice a Bucovinei. 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor alin. (1) al 
art. 43 al Legii nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii noi se cuprind în 
programul de investiţii publice 
numai  dacă documentaţiile 
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tehnico-economice ale acestora 
au fost aprobate. 
 

80.  

Anexa nr. 3/24 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea fondurilor 
în transferul către administraţia 
publică Bacău cu suma de 35 mil.lei 
pentru realizări, consolidări, 
modernizări de drumuri şi poduri în 
localităţile prezentate în anexă. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Iulian Iancu – PSD+PC 
 

Necesitatea îmbunătăţirii 
infrastructurii judeţului. 
 
Sursă de finanţare: bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii prin transfer către 
administraţia publică Bacău. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1.. Sursa de finanţare mentionată 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece sumele propuse 
propuse prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii principali 
de credite au fost dimensionate 
în raport cu sarcinile ce îi revin 
cestei institutii pe anul 2011 
2. În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 

 
81.   

Ministerul Transporturilor  si 
infrastructurii 

-PodMazilu  sat Asau  
850000 RON             
-Pod Bobiceni  
100000 RON 
-Pod Agastin sat Apa-Asau  
700000 RON 
- Pod Adiaconitei sat Paltinis  
850000 RON 
-Pod  Pietrosu sat Paltinis  
1210000 RON 
-Pod Mateeni sat Apa-Asau  
1220000 RON 

Poduri distruse inundatii 
incepute si neterminate 
  
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1.. Nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
 
2. În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
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-Pod Nogea sat Apa-Asau  
850000 RON 
-Pod Zimbru sat Apa-Asau  
1210000 RON 
-Pod Halta Caralita sat Ciobanus  
1210000 RON 
-Modernizare DC 146 Km. 6-16  
10806000 RON  
Dep.Iulian Iancu – PSD+PC 
 

finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 

 

82.  Anexa nr. 3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Infrastructură rutieră locală – 10 km.  
valoare 5.000.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Iulian Iancu – PSD+PC 
 
 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic în cele 7 sate 
componente ale comunei, care 
până la momentul actual nu au 
beneficiat de nici o investiţie. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, 
art. 01 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 
 

83.  Anexa nr. 3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Infrastructură rutieră locală – 10 km.  
valoare 5.000.000 lei 
 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic în cele 7 sate 
componente ale comunei, care 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
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Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Iulian Iancu – PSD+PC 
 
 
 
 

până la momentul actual nu au 
beneficiat de nici o investiţie. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, 
art. 01 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 
 

84.  Anexa nr. 3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 
 

Infrastructură rutieră, 
MODERNIZARE drum comunal  
DC 197 Floresti – Strugari   - 
5.600.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Iulian Iancu – PSD+PC 
 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic intre DN 2G  si 
DJ 118B-  SINGURA LEGATURA 
A COMUNEI CU CELE DOUA 
DRUMURI  
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, 
art. 01 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
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Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor  

85.  Anexa nr. 3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 
Cod8402 Pod metalic, punţi 
pietonale comuna Solont, judeţ 
Bacău 

Infrastructură rutieră locală, valoare 
419 mii lei – diferenţa de asigurare 
până la finalizare. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Iulian Iancu – PSD+PC 
 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1.. Nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
 
2. În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 
 

86.  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa 3/26 

Se propune alocarea din fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului a sumei de 200 mii lei 

Motivare: suma este necesara 
pentru reparatii la drumul comunal 
35 distrus in urma inundatiilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
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pentru reparatii la drumul comunal 
35 din comuna Balcauti, Judetul 
Suceava 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Eugen Bejinariu – PSD+PC 
 

Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2.Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor 

87.  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa 3/26 

Se propune alocarea din fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului a sumei de 200 mii lei 
pentru decontarea lucrarilor de 
infrastructura din comuna 
MUSENITA, Judetul Suceava 
 

Motivare: suma este necesara 
pentru decontarea lucrarilor 
efectuate la drumuri, poduri, podete 
si alte lucrari de infrastructura 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
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Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Eugen Bejinariu – PSD+PC  
 

 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2.Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor 

88.  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa 3/26 

Se propune alocarea din fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului a sumei de 8400 mii lei 
pentru modernizare drum comunal 
52 din comuna MUSENITA, 
Judetul Suceava 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 

Motivare: suma este necesara 
pentru modernizarea drumului 
comunal 52, cu trecere prin 
Musenita-Vascauti – Siret, in 
lungime de 7,2km, afectat de 
inundatii 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
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Dep. Eugen Bejinariu – PSD+PC  

industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

exerciţiului bugetar. 
2.Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor 

89.  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa 3/26 

Se propune alocarea din fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului a sumei de 3600 mii lei 
pentru continuarea si terminarea 
lucrarilor la Podul de la Talpa peste 
raul Siret, din comuna 
ZAMOSTEA, Judetul Suceava 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Eugen Bejinariu – PSD+PC  
 

Motivare: suma este necesara 
pentru continuarea si terminarea 
lucrarilor la Podul de la Talpa peste 
raul Siret (lucrarea este executata in 
proportie de 70%) 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
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finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 
 

90.  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa 3/26 

Se propune alocarea din fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului a sumei de 500 mii lei 
pentru decontarea lucrarilor efectuate 
la drumuri si podete distruse la 
inundatii, din comuna GRAMESTI, 
Judetul Suceava 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. Eugen Bejinariu – PSD+PC  
 

Motivare: suma este necesara 
pentru decontarea lucrarilor 
efectuate la drumuri si podete 
distruse la inundatii  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2.Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
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asfaltarea drumurilor 
91.  Ministerul Transporturilor şi 

Infrastructurii Anexa 3 / 24 / 23 
Proiectul 8 POS-T 

Suplimentarea sumei de 513 692 mii 
lei cu 30 000 mii lei necesară 
reabilitării km 65+850-73+085 din 
DN 24 astfel  
TOTAL CHELTUIELI 2011 – 543 
692 mii lei. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Adrian Solomon - PSD+PC 

Km 65+850-73+085 din DN 24 au 
fost omişi din proiectul de 
reabilitare pentru că aceşti km 
coincid cu Bd. Republicii din 
municipiul Bârlad. Municipalitatea 
din Bârlad nu dispune de fondurile 
necesare reabilitării celor 8 km de 
drum naţional la standarde 
europene prin urmare acest moment 
este ocazia intervenţiei 
guvernamentale pentru realizarea 
unei investiţii europene de la un 
capăt la altul a DN 24. 
Sursă de finanţare – diminuarea 
corespunzătoare a programului de 
dezvoltarea infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural 
prevăzut la articolul 4 litera e) din 
prezenta lege. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   

1. Sursa de finanţare 
mentionată nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
sumele propuse propuse 
prin proiectul de buget 
pentru toţi ordonatorii 
principali de credite au 
fost dimensionate în 
raport cu sarcinile ce îi 
revin cestei institutii pe 
anul 2011 . 

2.Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
 

92.  Ministerul Transporturilor şi Se propune suplimentarea bugetului Centura se află în fază de studiu de Se propune respingerea 
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Infrastructurii Anexa 3/24/02, 
capitolul 5001, titlul 51, articolul 
02, alineatul 13 – Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 
 

alocat Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii cu suma de 20.000 mii 
lei pentru construcţia centurii 
ocolitoare a oraţului Zimnicea între 
DN 5 C, km 58+450 – DN 51 km 
37+650 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Nicolae Bănicioiu – PSD+PC 
 

fezabilitate. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului  
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2.Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
 

93.  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii Anexa 3/24/02, 
capitolul 5001, titlul 51, articolul 
01, alineatul 28 – Întreţinerea 
infrastructurii rutiere 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii cu suma de 250 mii lei 
pentru reabilitare pod legătură DN 51 
şi DJ 504, între comuna Ţigăneşti şi 
comuna Cernetu, peste râul Vedea, 
jud.Teleorman 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Nicolae Bănicioiu – PSD+PC 

Podul nu mai permite traversarea 
râului Vedea în condiţii de 
siguranţă. Din această cauză 
transportul rutier între cele două 
localităţi se face pe rute ocolitoare. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului  
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
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  nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale 

94.  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii Anexa 3/24, capitolul 
5001, Grupa 51, articolul 2 

Reabilitare DN 15 (Piatra Neamţ – 
Roman): de la kilometrul 0+00 – 
45+250, în valoare de 12.000 mii lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Culiţă Tărâţă – independent 
Dep.Ioan Munteanu - independent 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
circulaţie pe drumurile naţionale. 
Pe acest tronson nu s-au mai 
executat lucrări de modernizare de 
peste 25 de ani. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului ransporturilor şi 
Infrastructurii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor alin. (1) al 
art. 43 al Legii nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii noi se cuprind în 
programul de investiţii publice 
numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora 
au fost aprobate. 
 

95.  Anexa 3/24 
Capitolul 5001; Grupa 51; Articolul 
2 

Reabilitare DJ 155 F (Staţiunea 
Durău – Izvorul Muntelui): de la 
kilometrul 12 – 32, în valoare de 
60.000 mii lei 
 

Motivaţia: Dezvoltarea turismului 
în zonă. Se reduce distanţa către 
Staţiunea Durău cu 68 de kilometri; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1.În bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii
nu sunt prevăzute sume pentru
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Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Culiţă Tărâţă – independent 
 

Infrastructurii. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

finanţarea acestor categorii de
lucrări. Aceste cheltuieli se
finanţează din bugetul
autorităţilor locale 

96.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, cu suma de 150 mii 
lei, sumă necesară  pentru reabilitare 
drumuri comunale din localitatea 
Moara Vlasiei,  judetul Ilfov 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Robert Negoita - PSD+PC  
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2.Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
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subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor 

97.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, cu suma de 20 mii lei, 
sumă necesară  pentru reabilitarea 
drumurilor comunale din localitatea 
Chiajna,  judetul Ilfov 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Robert Negoita - PSD+PC  
 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora 
Sursa de finanţare :Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2.Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor 

98.  Anexa 3/24 Se propune alocarea sumei de 2293 Această sumă este necesară pentru Se propune respingerea 
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Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 

mii lei pentru construcţie pasarela  
pietonala la centura localitatii 
Domnesti, judetul Ilfov 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Robert Negoita - PSD+PC  
 

realizarea biectivului de investiţii 
menţionat. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2.În bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii
nu sunt prevăzute sume pentru
finanţarea acestor categorii de
lucrări. Aceste cheltuieli se
finanţează din bugetul
autorităţilor locale 

99.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 
Cap. 84.00 Transporturi 

DC 34 
Ciceu Mihaiesti - Ciceu Corabia – 
59.754.180 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 
situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 
suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 
imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 
Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii  
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare mentionată
nu poate fi avută în vedere
deoarece sumele propuse propuse
prin proiectul de buget pentru toţi
ordonatorii principali de credite
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile ce îi revin cestei
institutii pe anul 2011 . 
2.Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
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 3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor 

100.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 
Cap. 84.00 Transporturi 

DC 35 A 
Ciceu Giurgresti - Dumbraveni  -
900.000  lei                         
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 
situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 
suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 
imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 
Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare mentionată
nu poate fi avută în vedere
deoarece sumele propuse propuse
prin proiectul de buget pentru toţi
ordonatorii principali de credite
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile ce îi revin cestei
institutii pe anul 2011 . 
2.Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
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finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor 

101.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 
Cap. 84.00 Transporturi 

DC 37 Dobric-Ciceu Poieni 
- 5.000.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 
situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 
suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 
imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 
Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare mentionată
nu poate fi avută în vedere
deoarece sumele propuse propuse
prin proiectul de buget pentru toţi
ordonatorii principali de credite
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile ce îi revin cestei
institutii pe anul 2011 . 
2.Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor 
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102.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 
Cap. 84.00 Transporturi 

DC 43 
Salva - M-rea Izvorul Tamaduirii 
-200.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 
situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 
suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 
imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 
Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare mentionată
nu poate fi avută în vedere
deoarece sumele propuse propuse
prin proiectul de buget pentru toţi
ordonatorii principali de credite
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile ce îi revin cestei
institutii pe anul 2011 . 
2.Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor 

103.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 
Cap. 84.00 Transporturi 

172 K Branistea -1.000.000 lei 
Str. Princ. Sat Orosfaia (reabilit.)   -
12.600.000 lei           
  
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 
situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 
suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare mentionată
nu poate fi avută în vedere
deoarece sumele propuse propuse
prin proiectul de buget pentru toţi
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economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan      

imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 
Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

ordonatorii principali de credite
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile ce îi revin cestei
institutii pe anul 2011 . 
2.Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor 

104.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 
Cap. 84.00 Transporturi 

DC 21B 
DJ 151-Tagu    -29.726.170 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 
situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 
suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 
imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 
Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 
 
Respins de Comisia pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare mentionată
nu poate fi avută în vedere
deoarece sumele propuse propuse
prin proiectul de buget pentru toţi
ordonatorii principali de credite
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile ce îi revin cestei
institutii pe anul 2011 . 
2.Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 79 -

industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor 

105.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 
Cap. 84.00 Transporturi 

DJ 172 C 
Ilva Mica-Lesu-1.800.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 
situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 
suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 
imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 
Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare mentionată
nu poate fi avută în vedere
deoarece sumele propuse propuse
prin proiectul de buget pentru toţi
ordonatorii principali de credite
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile ce îi revin cestei
institutii pe anul 2011 . 
2.Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
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asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor 

106.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 
Cap. 84.00 Transporturi 

DC 28 
DN 17-Coasta-5.750.000lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 
situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 
suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 
imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 
Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare mentionată
nu poate fi avută în vedere
deoarece sumele propuse propuse
prin proiectul de buget pentru toţi
ordonatorii principali de credite
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile ce îi revin cestei
institutii pe anul 2011 . 
2.Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
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subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor 

107.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 
Cap. 84.00 Transporturi 

DJ 172  
Tronson Agris-800.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 
situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 
suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 
imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 
Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare mentionată
nu poate fi avută în vedere
deoarece sumele propuse propuse
prin proiectul de buget pentru toţi
ordonatorii principali de credite
au fost dimensionate în raport cu
sarcinile ce îi revin cestei
institutii pe anul 2011 . 
2.Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor 

108.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 
Cap. 84.00 Transporturi 

Modernizare drumuri princ. Com. 
Sant-300.000 lei 
 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 
situata pe ultimele locuri la nivel 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

national. Suma propusa pentru 
suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 
imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 
Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor pentru care
este propusă suma de
222,3milioane lei.

109.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 
Cap. 84.00 Transporturi 

Reabilitare DC 16 
Herina-Tonciu -2.900.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 
situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 
suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 
imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 
Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
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Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
 Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor .

110.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 
Cap. 84.00 Transporturi 

Reabilitare drum comunal 38 A – 
Tarlisua – Sendroaia- 
2.000.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 
situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 
suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 
imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 
Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
 Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
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Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor  

111.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 
Cap. 84.00 Transporturi 

Reabilitare drum 84comunal 38 B – 
Tarlisua- Oarzina- 
1.000.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 
situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 
suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 
imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 
Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
.Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor .

112.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 
Cap. 84.00 Transporturi 

Reabilitare drum 84comunal 
38 C Tarlisua-Racatesu- 
1.000.000 lei 
 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 
situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
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Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 
imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 
Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor .

113.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 
Cap. 84.00 Transporturi 

Reabilitare drum comunal 
38 D Agries-Moliset – 
2.500.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 
situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 
suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 
imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 
Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
 Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
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Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor

114.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 
Cap. 84.00 Transporturi 

Reabilitare drum comunal 
DC 27 A Chirales-Tigau-Saniacob -
1.700.000 lei  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 
situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 
suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 
imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 
Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
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pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor .

115.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 
Cap. 84.00 Transporturi 

Reabilitare drum comunal 
16 Sangeorzu Nou-Bungard-
11.000.000  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 
situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 
suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 
imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 
Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
 Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor.

116.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 
Cap. 84.00 Transporturi 

Modernizare şi asfaltare drum com. 
Monor-Gledin 
DC 13- 500.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 
situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 
suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 
imbunatatirea niv. de trai in aceasta 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
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Senatului 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

comunitate. 
Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor .

117.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 
Cap. 84.00 Transporturi 

 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Modernizare drum comunal 
DC 33 Mintiu-Taure -45.000.000 lei 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 
situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 
suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 
imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 
Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
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local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor

118.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 
Cap. 84.00 Transporturi 

Modernizare drum comunal 40 B 
Nimigea de Jos-Nimigea de Sus-
25.000.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 
situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 
suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 
imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 
Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor .

119.  Anexa 3/24 – Ministerul Reabilitare drum comunal Infrastructura judetului Bistrita- Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 90 -

Transporturilor si Infrastructurii 
Cap. 84.00 Transporturi 

DC 6 B Rusu Bargaului-Valea 
Poienii -11.000.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Nasaud este una precara, fiind 
situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 
suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 
imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 
Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor .

120.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 
Cap. 84.00 Transporturi 

Reabilitare DC 12 A Rustior-Lunca- 
9.000.000 lei 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 
situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 
suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 
imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 
Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
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Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
 Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor. 

121.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 
Cap. 84.00 Transporturi 

Reabilitare drum comunal 
DC 11 DJ 173-Ardan -8.000.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 
situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 
suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 
imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 
Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
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Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

122.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 
Cap. 84.00 Transporturi 

Reabilitare DC 2 E Rebra-Valea 
Lunga- 8.000.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 
situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 
suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 
imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 
Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
 Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor  

123.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 
Cap. 84.00 Transporturi 

Punte pietonala str. Petru Maior, 
mun. Bistrita = 500.000 lei  
 
Comisia pentru industrii si servicii 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 
situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
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a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 
imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 
Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale 

124.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 
Cap. 84.00 Transporturi 

Amenajare si modernizare str. 
Slatinitei de la Km. 0+367 la Km. 
5+172 , mun. Bistrita - 3.000.000 lei  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 
situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 
suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 
imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 
Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
 Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
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cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

125.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 
Cap. 84.00 Transporturi 

Amenajare si modernizare str. 
Ghinzii de la Km. 1+887 la Km. 
5+698 = 2.000.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 
situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 
suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 
imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 
Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
. Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor  

126.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 
Cap. 84.00 Transporturi 

Amenajare legatura din str. Libertatii 
spre zona Zavoaie, inclusiv 
construirea podului Berariei peste 
raul Bistrita = 1.000.000 lei  
 
Comisia pentru industrii si servicii 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 
situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 
suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
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a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 
Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

se finanţeze lucrările respective  
În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale 

127.  Anexa nr.3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Alocarea sumei de 400 mii lei 
Comunei Porumbacu de jos, 
judeţul Sibiu, pentru finalizarea 
investiţiei în curs „Alimentare cu apă 
a licalităţii Sarata”. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Silvestru Lup – PSD+PC 
 
 

Motivaţia: Lucrarea a fost începută 
şi s-a executat cea mai mare parte a 
lucrărilor. Comuna Porumbacu de 
Jos a finanţat întreaga lucrare dar 
nu mai are resurse, iar executantul a 
sistat lucrările, care încep să se 
degradeze. 
Sursa de finanţare:Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, prin redistribuirea 
sumelor prevăzute prin Proiectul 
Legii bugetului de stat pe anul 2011 
pentru programul de alimentări cu 
apă. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
 Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului 
alimentarea cu apa a satelor. 
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128.  Anexa nr.3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Alocarea sumei de 6.200 mii lei 
Oraşului Avrig, judeţul Sibiu, 
prevăzută în Contractul  încheiat cu 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii pentru finalizarea 
investiţiei în curs „Alimentare cu apă 
a licalităţilor Bradu şi Sacadate 
Canalizarea 
 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Silvestru Lup – PSD+PC 
 

Motivaţia: Lucrarea a fost începută 
şi s-a executat o bună parte a 
lucrărilor. Oraţul Avrig a finanţat 
peste cota sa de participare şi nu 
mai are resurse, iar executantul a 
sistat lucrările, care încep să se 
degradeze. 
Sursa de finanţare:Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, prin redistribuirea 
sumelor prevăzute prin Proiectul 
Legii bugetului de stat pe anul 2011 
pentru programul de alimentări cu 
apă. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective  
Lucrările de alimentare cu apa 
nu se finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
 Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului 
alimentarea cu apa a satelor. 
 

129.  Anexa nr.3/24 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, anexa cu suma de: 
2.000.000 ron. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
- construirea Centurii de ocolire a 
Municipiului Dej, jud.Cluj 
- valoarea – 2.000.000 lei 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
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Dep.Cornel Itu – PSD+PC 
 

 prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, potrivit Legii nr. 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor alin. (1) al 
art. 43 al Legii nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii noi se cuprind în 
programul de investiţii publice 
numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora 
au fost aprobate. 
 

130.  Anexa nr.3/24  Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 200.000 mii lei, necesară 
continuării obiectivului de investiţii: 
Reabilitare DN2D Focşani - Ojdula 
km. 0+000 – 118+873. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Cristian Dumitrescu PSD+PC  

 Motivare: Pentru asigurarea 
condiţiilor normale de trafic ţinând 
seama de starea de degradare 
accentuată a acestui drum şi având 
în vedere importanţa lui din punct 
de vedere al asigurării legăturii 
dintre Ardeal şi terminalele fluviale 
şi maritime. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
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Dep.Angel Tîlvăr PSD+PC 
Dep.Nicolae Nica PSD+PC  
Senator Miron Mitrea PSD+PC 
 
 

Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

131.  Anexa nr.3/24  Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 5.834 mii lei necesară finalizării 
staţiei de cale ferată Focşani la 
standarde europene. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Cristian Dumitrescu PSD+PC  
Dep.Angel Tîlvăr PSD+PC 
Dep.Nicolae Nica PSD+PC  
Senator Miron Mitrea PSD+PC 
 

Motivare: Finalizarea modernizării 
staţiei de cale ferată Focşani având 
în vedere faptul că lucrările sunt 
întârziate iar costurile de 
conservare sunt mai mari decât cele 
de investiţii.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

132.  Anexa nr.3/24  Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de  37.000 lei necesară finalizării şi 
reabilitării drumului naţional DN2M 
Focşani – Odobeşti – Mera – 
Andreiaşu – Butucoasa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Cristian Dumitrescu PSD+PC  
Dep.Angel Tîlvăr PSD+PC 
Dep.Nicolae Nica PSD+PC  
Senator Miron Mitrea PSD+PC 
 

Motivare: Îmbunătăţirea 
condiţiilor de circulaţie pe 
drumurile naţionale dat fiind faptul 
că la aceste drumuri nu au fost 
finalizate investiţiile începute sau/şi 
nu au mai fost reparate în ultimii 10 
ani şi, de asemenea, toate aceste 
drumuri au fost afectate de 
calamităţile ce s-au abătut asupra 
judeţului Vrancea în anii 2005 şi 
2006. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare 

133.  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice Articol 02 
Alineat 13 Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru dezvoltarea 
infrastructurii rutiere suma de 6.000 
mii lei pentru obiectivul „Extindere 
şi reabilitare străzi în municipiul 
Slobozia” către municipiul Slobozia, 
judeţul Ialomiţa. 

Proiectul privind extinderea şi 
reabilitarea străzilor din municipiul 
Slobozia cuprinde modernizarea a 
peste 75 străzi aferente cartierelor 
de locuit, dar şi cartierelor noi de 
locuinţe ale căror terenuri au fost 
acordate tinerilor conform Legii nr. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
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Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Marian Neacşu - PSD+PC 
 
 

15/2003. 
Valoarea totală a contractului 
privind extinderea şi reabilitarea 
străzilor este de aproximativ 36,3 
milioane de lei, proiect multianual, 
a cărui realizare se derulează pe trei 
ani. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
 
În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale 

134.  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice Articol 01 
Alineat 28 Întreţinerea 
infrastructurii rutiere 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru întreţinerea 
infrastructurii rutiere suma de 1.000 
mii lei pentru obiectivul 
„Sistematizare şi reorganizare 
circulaţie intersecţia DN2A-DN21” 
către municipiul Slobozia, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Marian Neacşu - PSD+PC 
 

Investiţia face parte din sistemul 
naţional şi este aferentă drumurilor 
naţionale DN21 şi DN21A. 
Încă din anul 2009, autoritatea 
publică a demarat proiectul privind 
sistematizarea şi reorganizarea 
circulaţiei rutiere la intersecţia 
DN2A – DN21 în vederea 
fluidizării circulaţiei rutiere, nodul 
reprezentat de cele două importante 
drumuri naţionale, cât şi a 
circulaţiei aferente Bulevardului 
Matei Basarab. 
Reorganizarea şi sistematizarea 
menţionată constă în realizarea unui 
sens giratoriu cu câte două benzi de 
circulaţie, care să permită preluarea 
traficului rutier din Moldova, prin 
Brăila, Slobozia şi autostrada A2, 
cât şi preluarea traficului rutier de-a 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
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lungul râului Ialomiţa, reprezentat 
de DN2A Constanţa-Slobozia-
Urziceni-Bucureşti. 
Valoarea estimată a proiectului este 
de cca. 1.800.000 lei, proiectul 
având ca termen de punere în 
funcţiune sfârşitul anului 2010. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

135.  Anexa 3/24/02  
Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii  
Grupa51 /Titlul VI  
art. 01 Transferuri curente, alin.28 
Intretinerea infrastructurii rutiere 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru asfaltare DJ710 
Pucioasa-Bezdead, jud. Dambovita. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL Gabriel Plaiasu 
 
 

Continuare obiectiv cu impact 
social 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale 

136.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii – 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01, alin 
28 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 980 mii lei pentru reabilitare şi 
modernizare str. Păcii, municipiul 
Târnăveni, judeţul Mureş. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 

Obiectiv de investiţii în 
continuare. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
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Senatului 
 
Dep.PNL Dobre Ciprian Minodor  
 

autorităţilor locale 

137.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii – 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01, alin 
28 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
453 mii lei pentru reabilitare şi 
modernizare str. Rozelor, municipiul 
Târnăveni, judeţul Mureş. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL Dobre Ciprian Minodor  
 

Obiectiv de investiţii în 
continuare. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale 

138.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii – 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01, alin 
28 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
386 mii lei pentru reabilitare şi 
modernizare str. Pompelor, 
municipiul Târnăveni, judeţul Mureş. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL Dobre Ciprian Minodor  

Obiectiv de investiţii în 
continuare. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 

139.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02 – 
Transferuri de capital, alin 13 – 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
250.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Autostrada Piteşti-Sibiu, 
parte a coridorului IV Paneuropean, 
jud. Argeş. 
 

Conform negocierilor cu instituţiile 
europene 
Continuare obiectiv de investiţii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
.  
1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
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Dezvoltarea infrastructurii rutiere 
 

Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL  Andrei Gerea 
 

Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 

140.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,  art. 01 – 
Transferuri curente, alin 28 – 
Întreţinerea infrastructurii rutiere 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
10.000 mii lei  pentru obiectivul 
Reabilitare Trasfăgărăşan, jud. Argeş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL  Andrei Gerea 
 

Obiectiv nou de investiţii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 

141.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,  art. 01 – 
Transferuri curente, alin 28 – 
Întreţinerea infrastructurii rutiere 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
30.000 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare DN73 Piteşti-Mioveni 
Câmpulung-Braşov, jud. Argeş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL  Andrei Gerea 
 

Continuare obiectiv de investiţii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 

142.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
15.000 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare DN73C Râmnicu-Vâlcea-

Obiectiv nou de investiţii 
 
Respins de Comisia pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Suma propusa pentru  
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,  art. 01 – 
Transferuri curente, alin 28 – 
Întreţinerea infrastructurii rutiere 
 

Curtea de Argeş-Câmpulung, jud. 
Argeş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL  Andrei Gerea 
 

industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 

143.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02 – 
Transferuri de capital, alin 13 – 
Dezvoltarea infrastructurii rutiere 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
50.000 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului  Drum expres Piteşti-
Craiova, jud. Argeş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL  Andrei Gerea 

Obiectiv nou de investiţii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
. 1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 

144.  Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
art. 01, alin 28 
Întreţinerea rea infrastructurii 
rutiere 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
2000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Lucrări de reparaţii a infrastructurii 
rutiere, oraşul Rupea, judeţul Braşov 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

În stadiul actual, acestea sunt 
impracticabile, existand pericolul 
producerii de accidente. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
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Dep.PNL Mihai Donţu 
 

145.  Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
art. 02, alin 13 
Dezvoltarea infrastructurii rutiere 

Din suma prevăzută se aloca suma 
de 3000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Realizare şosea ocolitoare a 

municipiului Codlea, judeţul Braşov 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL Mihai Donţu 
 

Există deja un Studiu de fezabilitate 
şi proiectul tehnic 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 

146.  Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
art. 02, alin 13 
Întreţinerea a infrastructurii rutiere 

Din suma prevăzută se aloca suma 
de 10.320 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Lucrări de reparaţii a infrastructurii 

rutiere, DJ 104 Şercaia-Hoghiz, 
judeţul Braşov 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL Mihai Donţu 
 

Drumul se află într-o stare avansată 
de degradare. Deşi a fost trecut la 
categoria de drum naţionale însă nu 
a fost preluat încă de către 
Ministerul Transporturilor. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 

147.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
9.468 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului  Reabilitare 
infrastructura de drumuri Cartier 

Investiţie de reabilitare a 
infrastructurii de drumuri într-o 
zonă intens populată, în care 
funcţionează aproximativ 200 de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
. 1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
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administraţiei publice, art. 02 – 
Transferuri de capital, alin. 13 – 
Dezvoltarea infrastructurii 

Hepat, 
 municipiul Aiud, judetul Alba. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL Teodor Atanasiu 
Dep.PNL Călin Potor              
 

gospodării, societăţi comerciale şi 
unităţi sociale. Au fost asigurate 
toate utilităţile edilitare, iar reţeaua 
de drumuri necesar a se executa, 
face legătura între două dintre cele 
mai importante zone ale 
municipiului. Lucrare de investiţie 
nouă. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 

148.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01 – 
Transferuri curente, alin 28 – 
Întreţinerea infrastructurii rutiere 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
3.870 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare pod peste râul Vedea pe 
E70, de la Km 89-107 în municipiul 
Alexandria, jud. Teleorman 
  
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL Marin Almăjanu 
Dep.PNL George Dumitrică 
Sen.PNL Romeo Nicoară 
 

Continuare obiectiv de investiţii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
. 1. Suma propusa pentru  
intretinerea infrastructurii rutiere 
este prevazuta în sumă globală si 
se repartizează pe obiective de 
ordonatorul principal de credite 
în functie de prioritatile stabilite 
de acesta 

149.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 

Din suma prevăzută  se alocă suma 
de 10.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare sistem rutier, 
amenajare variantă ocolitoare pe 

Continuare obiectiv de investiţii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
. 1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
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administraţiei publice, art. 02 - 
Transferuri de capital, alin. 13 – 
Dezvoltarea infrastructurii rutiere 
 

DN6-E70 în interiorul în interiorul 
municipiului Alexandria, jud. 
Teleorman 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL Marin Almăjanu 
Dep.PNL George Dumitrică 
Sen.PNL Romeo Nicoară 
  

Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta. 
 

150.  Anexa 3/24/29 - Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, 
cod obiectiv 872 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute cu 10.000 mii lei pentru 
executarea lucrărilor la centura de 
ocolire Craiova varianta Sud, jud 
Dolj 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL Ionuţ Stroe  
 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea siguranţei in trafic. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transportului şi 
Infrastructurii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, iar în 
cursul anului, până la data de 31 
octombrie, ordonatorii principali 
de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
redistribuiri de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 
 

151.  Anexa 3/24/29 - Ministerul Se propune suplimentarea sumei Îmbunătăţirea traficului rutiere Se propune respingerea întrucât: 
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Transporturilor şi Infrastructurii, 
cod obiectiv 362 

prevăzute cu 10.000 mii lei pentru 
executarea lucrărilor la varianta de 
ocolire Cluj Est, jud Cluj 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL Horea Uioreanu 
 

şi creşterea siguranţei in trafic. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transportului şi 
Infrastructurii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, iar în 
cursul anului, până la data de 31 
octombrie, ordonatorii principali 
de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
redistribuiri de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 
. 
 

152.  Anexa 3/24/23 - Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, 
cod obiectiv 415 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute cu 50.000 mii lei pentru 
executarea lucrărilor la Autostrada 
Braşov- Cluj- Borşa, jud Cluj 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL Horea Uioreanu 
 

Îmbunătăţirea traficului rutiere 
şi creşterea siguranţei in trafic. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transportului şi 
Infrastructurii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, iar în 
cursul anului, până la data de 31 
octombrie, ordonatorii principali 
de credite pot solicita 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 109 -

Ministerului Finanţelor Publice 
redistribuiri de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 
 

153.  Anexa 3/24/23 - Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii– 
Capitol bugetar : 8401 
Transporturi, cod 56.01.01 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  10.000 mii lei pentru co-
finantare în cadrul programului din 
Fondul European de Dezvoltare 
Regionala) cap 8401, grupa 56, art 
01, pentru ridicarea liniei de cale 
ferată pe estacadă în municipiul 
Timişoara, jud Timiş. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL Horia Cristian 
 

Îmbunătăţirea traficului pe cale 
ferată pentru locuitorii din 
municipiul Timişoara. Valoare 
totală proiect: 2 500 000 mii lei. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transportului şi 
Infrastructurii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare 

154.  Anexa 3/24/23 - Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii– 
Capitol bugetar : 8401Transporturi, 
cod 56.01.01 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  10.000 mii lei pentru co-
finantare în cadrul programului din 
Fondul European de Dezvoltare 
Regionala) cap 8401, grupa 56, art 
01, pentru centura feroviară 
ocolitoare Nord a municipiului 
Timişoara, jud Timiş. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 

Îmbunătăţirea traficului pe cale 
ferată pentru locuitorii din 
municipiul Timişoara. Valoare 
totală proiect: 2 500 000 mii lei. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transportului şi 
Infrastructurii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1 Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
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Senatului 
 
Dep.PNL Horia Cristian 
 

pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

155.  Anexa 3/24/28 – Ministerul  
Transporturilor şi Infrastructurii –  
Capitolul „Cheltuieli pentru 
elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, studiilor de 
fezabilitate şi alte studii”, cod 
50015501 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 70.000 mii lei, pentru realizarea 
obiectivului „Studiu de fezabilitate 
pentru Magistrala VII de metrou 
Colentina - Rahova”.  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL Alina Gorghiu 
 

Realizarea unui studiu de 
fezabilitate pentru magistrala VII 
de metrou ce va lega cartierele 
Colentina şi Rahova este mai mult 
decât necesară în contextul 
aglomerării excesive a mijloacelor 
de transport din Bucureşti.  
Din momentul începerii lucrărilor 
la Magistrala Pantelimon – Drumul 
Taberei, este important ca 
următorul obiectiv de investiţii în 
reţeaua Metrorex să includă 
legătura dintre Sectorul 5 şi 
Sectorul 2.  
Acest obiectiv este deosebit de 
important pentru locuitorii 
Sectorului 5 şi va facilita accesul la 
un transport public normal şi 
eficient.   
Sursa: Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului  
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Cheltuielile pentru studiile de 
fezabilitate se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C – „Alte cheltuieli de 
investiţii”, categoria „c) 
cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 111 -

credite. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

156.  Anexa 3/24/02, 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 grupa 51, titlul VI, art. 02, 
Transferuri de capital, alin. 13 
Dezvoltarea infrastructurii rutiere 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 21.500 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
Varianta de ocolire a Municipiului 
Făgăraş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL  Gheorghe Gabor 
 
 

In baza HGR 999/02.08.2006 
varianta de ocolire a municipiului 
Fagaras (DJ104L)la km 5+930 se 
afla in domeniul public al statului si 
administrarea Ministerului 
Transporturilor. 
In octombrie 2010 Compania 
Nationala de Autostrazi si Drumuri 
Nationale din Romania a semnat 
contractul POST 2009/2/1/002/002 
“Asistenta Tehnica pentru 
Elaborarea Studiului de 
Fezabilitate, Proiectului Tehnic, 
detaliilor de Executie si 
Documentatie de Atribuire pentru 
variantele de ocolire Sighisoara, 
Fagaras si Huedin” 
In vederea finalizarii cu succes a 
acestui obiectiv va rugam sa 
asigurati cofinantarea necesara 
implementarii acestui contract.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta. 
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Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii 
a Senatului 

157.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii – 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
13 

Se alocă suma de 3000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „Drum 
comunal 187, 3 km”, judeţul Vrancea
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL Nini Săpunaru 
 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia. Este 
necesară reabilitarea acestuia fiind 
impracticabil la momentul actual. 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta. 
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 113 -

Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor  

158.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii – 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02/alin. 
13 

Se alocă suma de 300 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului „DN 2N, 4 
km, Căiata - Bogza”, judeţul Vrancea 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL Nini Săpunaru 
 
 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia. Este 
necesară reabilitarea acestuia fiind 
impracticabil la momentul actual. 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
1. Suma propusa pentru  
intretinerea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta. 
 

159.  Anexa 3/24/02 Ministerul 
Transpoturilor şi Infrastructurii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – art. 02, 
alin 13 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
50.000 mii lei pentru obiectivul de 
investitii „Drum National expres 
Galati - Braila” 
 
Comisia pentru industrii si servicii 

Investitia este necesara pentru 
decongestionarea traficului intens 
existent intre cele doua localitati 
resedinta de judet. 
 
Respins de Comisia pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
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a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL Victor Paul Dobre 
 

industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta. 
 

160.  Anexa 3/24/02 Ministerul 
Transpoturilor şi Infrastructurii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – art. 02, 
alin 13 
 

Din suma pevăzută se alocă suma de 
50.000 mii lei pentru obiectivul de 
investitii „Centura ocolitoare Sud 
Tecuci” 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL Victor Paul Dobre 
 

Investitia este deosebit de 
importanta, vizand, pe de o parte, 
fluidizarea traficului pe drumurile 
europene, iar pe de alta parte 
decongestionarea traficului din 
Tecuci. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta. 
 

161.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii – 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01, alin 
28 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1070 mii lei pentru modernizare 
străzi oraş Aninoasa, judeţul 
Hunedoara, judeţul Hunedoara. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL Ţîmpău Radu Bogdan 
Sen.PNL Ruşanu Dan Radu 
 

Proiect nr. 3/2008, faza studiului de 
prefezabilitate.  
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta. 
2.În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
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autorităţilor locale 
 

162.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii – 
Grupa /Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01, alin 
28 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
7.029 mii lei pentru reabilitare 
infrastructură municipală str. 
Decebal – localitate Brad, judeţul 
Hunedoara. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL Ţîmpău Radu Bogdan 
Sen.PNL Ruşanu Dan Radu 
 

Cofinanţare fonduri europene. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Suma propusa pentru  
intretineea  infrastructurii rutiere 
este prevazuta în sumă globală si 
se repartizează pe obiective de 
ordonatorul principal de credite 
în functie de prioritatile stabilite 
de acesta. 
 

163.  Anexa 3/24/02 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii – 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art.01 – 
Transferuri curente, alin. 28 – 
Întreţinerea infrastructurii rutiere 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
9600 mii lei pentru modernizare şi 
reabilitare DJ 668A: Streisângeorgiu 
(DJ 668) – Chitid – Boşorod – 
Luncani – Alun – Târsa – Costeşti 
(DJ 705A), km 24+750 – km 
36+935,  
Judeţul Hunedoara 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL Ţîmpău Radu Bogdan 
Sen.PNL Ruşanu Dan Radu 
 

Drumul judeţean propus pentru 
reabilitare străbate teritoriul două  
comune, facilitând accesul înpre 
zona Costeşti din Ţara Haţegului. 
De asemenea, în zonă se află 
obiective turistice importante, situri 
arheologice aflate în patrimoniul 
UNESCO şi aşezări etnografice 
autentice, fapt care ar duce la o 
dezvoltare a turismului în zonă. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta. 
. Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
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Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

164.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02 – 
Transferuri de capital, alin. 13 – 
Dezvoltarea infrastructurii rutiere 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 300.000 mii lei  pentru finanţarea 
obiectivului “Finalizare sosea de 
centura oras Alesd”, Oras Alesd, 
judeţ Bihor.  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL Lucia Ana Varga 
 

Sumele sunt necesare pentru 
modernizarea drumului judetean, 
fapt care contribuie in mod decisiv 
la dezvoltarea economica a zonei si 
implicit la imbunatatirea vietii 
locuitorilor 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
. 1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta. 
 
 

165.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02 – 
Transferuri de capital, alin. 13 – 
Dezvoltarea infrastructurii rutiere 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 300.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Finalizare sosea de 
centura oras Beius”, Oras Beius, 
judeţ Bihor.  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL Lucia Ana Varga 
 

Sumele sunt necesare pentru 
modernizarea drumului judetean, 
fapt care contribuie in mod decisiv 
la dezvoltarea economica a zonei si 
implicit la imbunatatirea vietii 
locuitorilor 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
. 1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta. 
 
 

166.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  60.000mii lei pentru finantarea 
lucrarilor la obiectivul Sosea de 

Sumele sunt necesare pentru 
definitivarea  Soselei de Centura a 
Capitalei in vederea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Suma propusa pentru  
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice: 
- art. 02 – Transferuri de capital, 
alin. 13 – Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 
 

centura tronsonul Chitila Autostrada 
A1,  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL  Pieptea Cornel  
 

descongestionarii traficului 
bucurestean.  
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta. 
 
 

167.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice: 
  - art. 02 – 
Transferuri de capital, alin. 13 – 
Dezvoltarea infrastructurii rutiere 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 8.000 mii lei pentru finantarea 
obiectivul “Pasaj suprateran Soseaua 
de centura – prelungirea Ghencea”, 
Municipiul Bucuresti  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL  Pieptea Cornel  
  

Suma este necesara pentru 
realizarea lucrarilor la pasajul 
suprateran Soseaua de centura – 
prelungirea Ghencea, investitie 
extrem de importanta pentru 
fluidizarea traficului in zona, 
cunoscut fiind ca locuitorii 
Sectorului 6 (si in special zona 
Drumul Taberei Ghencea) sufera 
enorm din pricina traficului  
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
. 1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta. 
 
 
 

168.  Anexa 3/24/29 – Ministerul 
Transporturilor 
Cod obiectiv 387 – Magistrala V – 
Metrou , EatapaI-a Drumul Taberei 
- Universitate 

Se aloca  suma de 116,2  mii lei 
pentu finantarea lucrarilor la 
obiectivul “Metrou Drumul Taberei -  
Universitate ”, Municipiul Bucuresti 
  
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 

Metroul in Drumul Taberei este o 
necesitate cu atat mai presanta cu 
cat trece timpul si traficul devine 
tot mai anevoios. 
Este necesara suplimentarea sumei, 
pentru ca in acest an lucrarile 
derulate la aceasta investitie sa 
avanseze intr-un ritm cat mai rapid 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
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Senatului 
 
Dep.PNL  Pieptea Cornel  
 
 

iar finalizarea acestui proiect sda 
aiba un termen cat mai scurt, avand 
in vedere tocmai necesitatea 
obiectivului de investitie. 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, iar în 
cursul anului, până la data de 31 
octombrie, ordonatorii principali 
de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
redistribuiri de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 
 
 

169.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice: 
- art. 02 – Transferuri de capital, 
alin. 13 – Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  1116 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  DN 2G-Troita Motei 
Doru – 1,193 km Com Scorteni Jud 
Bacau  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea infrastructurii rutiere 
la nivelul judetului Bacau. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
 1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta. 
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Senatului 
 
Dep.PNL Ionel Palăr 
 

 
 
 

170.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice: 
- art. 02 – Transferuri de capital, 
alin. 13 – Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  1300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  DN 2G Ceasar 
Gheorghe – 1,2 km Com Scorteni 
Jud Bacau  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL Ionel Palăr 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea infrastructurii rutiere 
la nivelul judetului Bacau. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
. 1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta. 
 
 
 

171.  Anexa 3/24/02 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii - 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice:- art. 02 – 
Transferuri de capital, alin. 13 – 
Dezvoltarea infrastructurii rutiere 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  40.000. mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare DN 7D,  
judeţul Vâlcea 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Cristian Buican PNL 
 Sen. PNL, Emilian Francu 
 

Obiectiv nou de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea infrastructurii rutiere 
la nivelul judetului Valcea.  
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
 1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta. 
 
 
 

172.  Anexa 3/24/02 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI – 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 15000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “ Cheltuieli aferente 

Având în vedere că studiile de 
fezabilitate au fost realizate este 
necesară demararea procedurilor de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
. 1. Suma propusa pentru  
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice: Art. 02 – 
Transferuri de capital, alin. 13 – 
Dezvoltarea infrastructurii rutiere 
 

pregătirii  procesului de contractare a 
concesiunii în vederea demarării 
lucrărilor pentru Autostrada Târgu 
Mureş - Iaşi - Ungheni. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL Relu Fenechiu 

concesiune în vederea începerii 
lucrărilor. 
Această autostradă va aduce 
creşterea accesibilităţii în Moldova 
– regiunea cea mai izolată a ţării. 
Construcţia autostrăzii ar permite 
României să controleze viitoarea 
axă de legătură între Uniunea 
Europeană şi Moldova, sudul 
Ucrainei şi a întregului spaţiu din 
nordul Mării Negre – fapt ce va 
reprezenta un deosebit avantaj 
geostrategic 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta. 
 
 
 

173.  Anexa nr. 3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii  
Cod obiectiv 353 Fişa obiectivului 
de investiţii Autostrada Bucureşti - 
Braşov 

Se propune suplimentarea cu 
480.000 mii lei  a sumei alocate 
pentru finanţarea obiectivului de 
investiţii Autostrada Bucureşti – 
Braşov. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL Relu Fenechiu 
 
 

Având în vedere întârzierile 
înregistrate în demararea lucrărilor 
la acest obiectiv, este necesară o 
alocare financiară masivă pentru 
pornirea cât mai rapidă şi mai 
eficientă a construcţiei acestei 
autostrăzi atât de importante. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Venituri suplimentare obţinute în 
urma măsurilor fiscale propuse 
 
Respins de Comisia pentru 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, iar în 
cursul anului, până la data de 31 
octombrie, ordonatorii principali 
de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
redistribuiri de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 
 

174.  Anexa 3/24/02 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii  
Capitol 5001, Grupa 55, Titlul VII 
– Alte transferuri  Art. 01 – 
Transferuri de capital, alin. 29 – 
Reparaţii curente aferente 
infrastructurii feroviare publice 
 

Se propune suplimentarea cu 
150.000 mii lei  a sumei alocate 
pentru finanţarea obiectivului de 
investiţii Reabilitări şi reparaţii 
curente căi ferate 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL Relu Fenechiu 
 
 
 

Sistemul de transport feroviar din 
România se află într-o degradare 
accentuată cu implicaţii periculoase 
în siguranţa şi securitatea traficului. 
Din cauza insuficienţei resurselor 
financiare, există restanţe foarte 
mari 
La efectuarea lucrărilor de 
întreţinere şi reparaţie la liniile de 
cale ferată şi la lucrările de artă. 
Această situaţie îngrijorătoare 
justifică o suplimentare a sumelor 
alocate în bugetul de stat pe anul 
2011 pentru reparaţii la 
infrastructura feroviară. 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Venituri suplimentare obţinute în 
urma măsurilor fiscale propuse 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare 
 

175.  Anexa 3/24/02 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii  
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice: 
Art. 01 – Transferuri de capital, 
alin. 28 – Întreţinerea infrastructurii 
rutiere 
 

Se propune suplimentarea cu 
500.000 mii lei  a sumei alocate 
pentru finanţarea obiectivului de 
investiţii Reparaţii şi întreţinere 
drumuri naţionale 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL Relu Fenechiu 
 
 

Starea drumurilor se află într-o 
situaţie precară, din moment ce 
70% din reţeaua de drumuri 
naţionale necesită reparaţii. Această 
situaţie îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi a automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. Întrucât suma alocată este 
insuficientă pentru nevoile 
infrastructurii rutiere, propunem 
suplimentarea acesteia. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Venituri suplimentare obţinute în 
urma măsurilor fiscale propuse 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
1. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta. 
 
 

176.  Anexa nr. 3/24/29 Ministerul Se propune suplimentarea cu Investiţia este absolut necesară Se propune respingerea întrucât: 
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Transporturilor şi Infrastructurii  
Cod obiectiv 363 Fişa obiectivului 
de investiţii Varianta de ocolire a 
Municipiului Iaşi Etapa I – 
Varianta Sud 

100.000 mii lei  a sumei alocate 
pentru finanţarea obiectivului de 
investiţii Varianta de ocolire a 
Municipiului Iaşi Etapa I – Varianta 
Sud 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL Relu Fenechiu 
 
 

pentru descongestionarea traficului 
rutier din municipiul Iaşi, iar 
lucrările ce se pot realiza în 2011 
sunt estimate la 100.000 mii lei. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Venituri suplimentare obţinute în 
urma măsurilor fiscale propuse. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, iar în 
cursul anului, până la data de 31 
octombrie, ordonatorii principali 
de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
redistribuiri de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 
 

177.  Anexa nr. 3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii  
Cod obiectiv 364 Fişa obiectivului 

Se propune suplimentarea cu 50.000 
mii lei  a sumei alocate pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii 

Necesitatea fluidizării traficului în 
zonă justifică oportunitatea unei 
alocări financiare suplimentare 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
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de investiţii Varianta de ocolire 
Suceava 

Varianta de ocolire Suceava. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL Relu Fenechiu 
 

pentru  demararea acestui obiectiv 
de infrastructură. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Venituri suplimentare obţinute în 
urma măsurilor fiscale propuse 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, iar în 
cursul anului, până la data de 31 
octombrie, ordonatorii principali 
de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
redistribuiri de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 
 

178.  Anexa nr. 3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii  
Cod obiectiv 415 Fişa obiectivului 
de investiţii Autostrada Braşov – 
Cluj - Borş 

Se propune suplimentarea cu  
970.000 mii lei  a sumei alocate 
pentru finanţarea obiectivului de 
investiţii Autostrada Braşov – Cluj – 
Borş 

Este necesară o alocare financiară 
masivă pentru pornirea cât mai 
rapidă şi mai eficientă a 
construcţiei acestui segment 
important de autostradă. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
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Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL Relu Fenechiu 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Venituri suplimentare obţinute în 
urma măsurilor fiscale propuse 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, iar în 
cursul anului, până la data de 31 
octombrie, ordonatorii principali 
de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
redistribuiri de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 
 

179.  Anexa nr. 3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii  
Cod obiectiv 909 Fişa obiectivului 
de investiţii Varianta ocolitoare a 
oraşului Bacău pe DN 2 –Etapa I 

Se propune suplimentarea cu  
100.000 mii lei  a sumei alocate 
pentru finanţarea obiectivului de 
investiţii Varianta ocolitoare a 
oraşului Bacău pe DN 2 –Etapa I  
 
Comisia pentru industrii si servicii

Existenţa unor proiecte tehnice 
detaliate, întârzierea în pornirea 
lucrărilor la acest obiectiv, precum 
şi necesitatea fluidizării traficului în 
zonă, toate acestea impun o alocare 
financiară suplimentară pentru ca 
acest obiectiv de infrastructură să 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
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a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL Relu Fenechiu 
 
 
 

fie demarat. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Venituri suplimentare obţinute în 
urma măsurilor fiscale propuse 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, iar în 
cursul anului, până la data de 31 
octombrie, ordonatorii principali 
de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
redistribuiri de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 
 

180.  Anexa nr. 3/24/29 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii  
Cod obiectiv 911 Fişa obiectivului 
de investiţii Varianta ocolitoare a 
oraşului Mediaş pe DN 14 

Se propune suplimentarea cu  70.000 
mii lei  a sumei alocate pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii 
Varianta ocolitoare a oraşului 
Mediaş pe DN 14  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 

Existenţa unor proiecte tehnice 
detaliate, întârzierea în pornirea 
lucrărilor la acest obiectiv, precum 
şi necesitatea fluidizării traficului în 
zonă, toate acestea impun o alocare 
financiară suplimentară pentru ca 
acest obiectiv de infrastructură să 
fie demarat. 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
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Senatului 
 
Dep.PNL Relu Fenechiu 
 

Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
Venituri suplimentare obţinute în 
urma măsurilor fiscale propuse 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, iar în 
cursul anului, până la data de 31 
octombrie, ordonatorii principali 
de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
redistribuiri de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 
 

181.  Anexa 3/24/02 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii  
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice: Art. 02 – 
Transferuri de capital, alin. 13 – 
Dezvoltarea infrastructurii rutiere 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 70000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Varianta ocolitoare a 
oraşului Reghin” 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL Relu Fenechiu 

Existenţa unor proiecte tehnice 
detaliate, întârzierea în pornirea 
lucrărilor la acest obiectiv, precum 
şi necesitatea fluidizării traficului în 
zonă, toate acestea impun 
introducerea unei alocări financiare 
pentru acest obiectiv de 
infrastructură în bugetul de stat pe 
2011. 
 
Respins de Comisia pentru 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. Suma propusa pentru
intretinerea  infrastructurii rutiere
este prevazuta în sumă globală si
se repartizează pe obiective de
ordonatorul principal de credite în
functie de prioritatile stabilite de
acesta 
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 industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

182.  Anexa 3/24/02 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii  
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice: Art. 02 – 
Transferuri de capital, alin. 13 – 
Dezvoltarea infrastructurii rutiere 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 70000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Varianta ocolitoare a 
municipiului Târgu Mureş” 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.PNL Relu Fenechiu 
 

Existenţa unor proiecte tehnice 
detaliate, întârzierea în pornirea 
lucrărilor la acest obiectiv, precum 
şi necesitatea fluidizării traficului în 
zonă, toate acestea impun 
introducerea unei alocări financiare 
pentru acest obiectiv de 
infrastructură în bugetul de stat pe 
2011. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. Suma propusa pentru  
intretinerea  infrastructurii rutiere 
este prevazuta în sumă globală si 
se repartizează pe obiective de 
ordonatorul principal de credite în 
functie de prioritatile stabilite de 
acesta 

183.  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa nr. 3/24 

Consolidare DN 12C Gheorgheni – 
Lacu Rosu – Bicaz din judeţul 
Harghita şi judeţul Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Antal István - UDMR 
Dep.Pál Árpád - UDMR 
Dep.Lakatos Petru - UDMR 
Dep.Erdei István - UDMR 
 

Starea deplorabilă a drumurilor, 
majoritatea nu are calitatea 
corespunzătoare pentru a face faţă 
noilor condiţii de trafic, iar un 
factor în decizia investitorilor de a 
rămâne în zonă este tocmai 
calitatea drumurilor.  
Sursa: Redistribuire din cadrul 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile pentru astfel de 
lucrări se încadrează în 
categoria altor cheltuieli de 
investiţii, fiind prevăzute în 
programul de investiţii, în sumă 
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globală în cadrul poziţiei C - 
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria „d -cheltuielile de 
expertiză, proiectare şi de 
execuţie privind consolidările şi 
intervenţiile pentru prevenirea 
sau înlăturarea efectelor 
produse de acţiuni accidentale 
şi calamităţi naturale - 
cutremure, inundaţii, alunecări, 
prăbuşiri şi tasări de teren, 
incendii, accidente tehnice, 
precum şi cheltuielile legate de 
realizarea acestor investiţii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

184.  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa nr. 3/24 

Consolidare DN 13C 
Şimoneşti – Cristuri – Vânători din 
judeţul Harghita 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Antal István - UDMR 
Dep.Pál Árpád - UDMR 
Dep.Lakatos Petru - UDMR 
Dep.Erdei István - UDMR 
 

Porţiunea Bisericani şi Moneşti a 
fost reabilitat în anul 2008, pe o 
porţiune de 17 km, este imperios 
necesară continuarea reabilitării 
porţiunii dintre Şimoneşti – Cristuri  
şi Cristuri– Vânători. 
Sursa: Redistribuire din cadrul 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile pentru astfel de
lucrări se încadrează în categoria
altor cheltuieli de investiţii, fiind
prevăzute în programul de
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investiţii, în sumă globală în
cadrul poziţiei C - „Alte cheltuieli
de investiţii”, categoria „d -
cheltuielile de expertiză,
proiectare şi de execuţie privind
consolidările şi intervenţiile
pentru prevenirea sau înlăturarea
efectelor produse de acţiuni
accidentale şi calamităţi naturale -
cutremure, inundaţii, alunecări,
prăbuşiri şi tasări de teren,
incendii, accidente tehnice,
precum şi cheltuielile legate de
realizarea acestor investiţii”,
cheltuieli ce se detaliază şi se
aprobă prin liste separate de către
ordonatorul principal de credite. 

185.  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa nr. 3/24 

Varianta de ocolire Odorheiu 
Secuiesc 6 km, din judeţul Harghita 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Antal István - UDMR 
Dep.Pál Árpád - UDMR 
Dep.Lakatos Petru - UDMR 
Dep.Erdei István - UDMR  
 

Studiu de fezabilitate în curs de 
finalizare, este imperios necesară 
fluidizarea traficului pe DN 13 între 
Miercurea Ciuc şi Tîrgu Mureş şi 
evitarea distrugerii în continuare a 
porţiunii drumului din oraşul 
Odorheiu Secuiesc. 
Sursa: Redistribuire din cadrul 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Cheltuielile pentru studiile de 
fezabilitate se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
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poziţiei C – „Alte cheltuieli de 
investiţii”, categoria „c) 
cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
 

186.  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa nr. 3/24 

Varianta de ocolire Cristuru Secuiesc 
12 km, din judeţul Harghita şi judeţul 
Mureş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Antal István - UDMR 
Dep.Pál Árpád - UDMR 
Dep.Lakatos Petru - UDMR 
Dep.Erdei István - UDMR  

Varianta de ocolire Cristuru 
Secuiesc va evita trecerea 
transportului greu prin localităţiile 
Bodogaia – Secuieni – Vânători, 
asigurând o legătură directă cu 
drumul european DN1. 
Sursa: Redistribuire din cadrul 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor alin. (1) al 
art. 43 al Legii nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii noi se cuprind în 
programul de investiţii publice 
numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora 
au fost aprobate. 
 

187.  Ministerul Transporturilor şi Varianta de ocolire mun. Sighetu Studiu de fezabilitate finalizat, este Se propune respingerea întrucât: 
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Infrastructurii 
Anexa nr. 3/24 

Marmaţiei 4 km, din judeţul 
Maramureş 
Autori: 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Antal István - UDMR 
Dep. Béres István - UDMR 
Dep.Lakatos Petru - UDMR 
Dep.Erdei István - UDMR  
 

imperios necesară fluidizarea 
traficului pe DN 19 şi evitarea 
distrugerii în continuare a porţiunii 
drumului din yona centrală a 
municipiului. 
Sursa: Redistribuire din cadrul 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor alin. (1) al 
art. 43 al Legii nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii noi se cuprind în 
programul de investiţii publice 
numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora 
au fost aprobate. 
 

188.  Anexa 3 / Cap. 5001/ titlul 6 /grupa 
51/ articol 02 / alin. 13 

Pod pietonal din dreptul pieței 
agroalimentare G. Coșbuc - 
Municipiul Lugoj     3500 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Stragea Sorin – PSD+PC 

Studiu de fezabilitate depus Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. Nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
2. Suma propusa pentru  
intretinerea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
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obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta. 
 

189.  Anexa 3 / Cap. 5001/ titlul 6 /grupa 
51/ articol 02 / alin. 13 

Reabilitare pod peste râul Timiș 
comuna Coșteiu    300 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Stragea Sorin – PSD+PC 
 

Degradare 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. Nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
2. Suma propusa pentru  
intretinerea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta. 
repartizează pe obiective de 
ordonatorul principal de credite 
în functie de prioritatile stabilite 
de acesta. 
În bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii
nu sunt prevăzute sume pentru
finanţarea acestor categorii de
lucrări. Aceste cheltuieli se
finanţează din bugetul
autorităţilor locale 

190.  Anexa 3 / Cap. 5001/ titlul 6 /grupa 
51/ articol 02 / alin. 13 

Terminare lucrări trotuare și podețe 
comuna Coșteiu    300 
 

 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. Nu este menţionată sursa de 
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Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Stragea Sorin – PSD+PC 
 

Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
2. Suma propusa pentru  
intretinerea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta. 
3.În bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii
nu sunt prevăzute sume pentru
finanţarea acestor categorii de
lucrări. Aceste cheltuieli se
finanţează din bugetul
autorităţilor locale 

191.  Anexa 3 / Cap. 5001/ titlul 6 /grupa 
51/ articol 02 / alin. 13 

Modernizare drum, reabilitare pod 
peste Timiș comuna Criciova  1.284 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Stragea Sorin – PSD+PC 
 

 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. Nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
2. Suma propusa pentru  
intretinerea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
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prioritatile stabilite de acesta. 
În bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii
nu sunt prevăzute sume pentru
finanţarea acestor categorii de
lucrări. Aceste cheltuieli se
finanţează din bugetul
autorităţilor locale 

192.  Anexa nr. 3/24/29 Cod obiectiv 363 
Fişa obiectivului de investiţii 
„Varianta de Ocolire a 
Municipiului Iaşi Etapa I – 
Varianta Sud” 
 

Suplimentarea cu 30.000 mii lei a 
sumei propuse a fi alocată de la 
bugetul de stat în 2010, pentru 
continuarea lucrarilor la „Varianta de 
Ocolire a Municipiului Iaşi Etapa I – 
Varianta Sud” 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Anghel Stanciu – PSD+PC 
Dep.Neculai Răţoi – PSD+PC 
Dep.Vasile Mocanu – PSD+PC 

Investitia este absolut necesara 
pentru descongestionarea traficului 
rutier din municipiul Iasi, iar 
lucrarile ce se pot realiza in 2010 
sint estimate la 100.000 mii 
lei/Sursa de finanţare – 
redimensionări şi realocări în cadrul 
Bugetulului Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii, 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, iar în 
cursul anului, până la data de 31 
octombrie, ordonatorii principali 
de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
redistribuiri de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 
 

193.  Anexa nr. 3/24/29 Cod obiectiv 418 
Fişa obiectivului de investiţi Proiect 
Reabilitare Drumuri Naţionale  
Etapa a VI a  (1112 km) 

Introducerea în fişa obiectivului de 
investiţii şi  a DN28  
Suplimentarea cu 40.000 mii lei  a 
sumei propuse a fi alocată de la 
bugetul de stat în anul 2010, pentru 
modernizarea integrala a 

Modernizarea integrală a 
drumurilor naţionale care străbat 
Muncipiul Iaşi (DN24 şi DN28)/  
Sursa de finanţare –  
redimensionări şi realocări în cadrul 
Bugetului Ministerului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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tronsoanelor  de pe raza Municipiului 
Iasi ale DN 24 si DN 28  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Anghel Stanciu – PSD+PC 
Dep.Neculai Răţoi – PSD+PC 
Dep.Vasile Mocanu – PSD+PC 
 

Transporturilor şi Infrastructurii şi 
respectiv Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Sumele propuse  prin  proiectul
de  buget  pentru  Ministerul
Dezvoltării Regionale şi
Turismului au  fost  stabilite  în
raport  cu sarcinile  ce-i  revin
acestei  instituţii în  anul  2011 

194.  Anexa 2 / Cap. 8401 / titlul 6 / 
grupa 51 / articol 02 / alin. 13 

Oraş Făget 
centură de ocolire a oraşului Făget; 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Dep.Dorel Coovaci – PSD+PC 
 

Devierea traficului greu, pericol de 
dărâmare a caselor de locuit vechi 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. Nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
2. Suma propusa pentru  
intretinerea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta. 
 

195.  Anexa 3/24/01, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, 
cap. 5001, gr. 56 

 

Se propune alocarea sumei de 1,3 
miliarde RON pentru realizarea 
autostrǎzii Baia Mare – Satu Mare – 
Petea.  
 

Realizarea acestui tronson de 
autostradǎ reprezintǎ un obiectiv 
nou de investiţii, care ar avea un 
real impact asupra infrastructurii 
regionale şi ar contribui la 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
 
Sursa de finanþare menþionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
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Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Sen.Liviu Titus Paşca PNL 
 

facilitarea transportului rutier din 
zonǎ, dar şi a legǎturilor rutiere 
dintre România şi Ungaria. 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

sumele propuse  prin  proiectul
 de  buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au  fost
 dimensionate în  raport  cu
sarcinile  ce  îi revin  acestei
 institutii pe  anul  2011 
2. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

196.  Anexa 3/24/02, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, 
cap. 5001, gr. 65 
 
 

Se solicitǎ alocarea sumei de 
30.000.000 lei pentru reabilitarea DN 
7C, pe o porţiune de 151 km. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Mircea Diaconu PNL 

Transfǎgǎrǎşanul este una dintre 
principalele atracţii turistice ale 
României şi este imperios necesarǎ 
reabilitarea şi întreţinerea acestei 
rute, pentru a se evita închiderea 
traseului pe timpul iernii, cum se 
întâmplǎ acum. Este de la sine 
înţeles cǎ un Transfǎgǎrǎşan 
practicabil în timpul sezonului rece 
ar atrage mai mulţi turişti şi, astfel, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
 
1.Sursa de finanþare menþionatã
nu poate fi avutã în vedere,
deoarece sumele propuse  prin
 proiectul  de  buget pentru toti
ordonatorii principali de credite
au  fost  dimensionate în  raport
 cu sarcinile  ce  îi revin  acestei
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mai multe venituri la Bugetul de 
Stat. 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

 institutii pe  anul  2011 
2. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

197.  Ministerul Transporturilor 
şiInfrastructurii 
Anexa 3/24/02, Capitol 5001, 
Grupa 51, Titlul VI Transferuri 
între unităţiale administraţiei 
publice, Articolul 01, Alineat 28 
 

Modernizarea Drumului Naţional 
DN 28 B, Botoşani – Târgu 
Frumos - 188.503.000 lei (cu TVA)  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Humelnicu Augustin Daniel PDL

Propun acest amendament ca 
urmare a nivelul scăzut de 
dezvoltare al economiei jud. 
Botoşani şifaptului că unul dintre 
factorii determinanţi pentru ieşirea 
din această stare de fapt îl 
reprezintă elementele de 
infrastructură, cel mai important 
dintre ele fiind acest drum naţional 
DN28B, Botoşani – Târgu 
Frumos. În plus, acest drum nu a 
mai fost modernizat şiadaptat 
condiţiilor de trafic din perioada de 
dinainte de 1990, porţiuni 
însemnate din carosabil fiind 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1Nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
2. Suma propusa pentru
dezvoltarea  infrastructurii rutiere
este prevazuta în sumă globală si
se repartizează pe obiective de
ordonatorul principal de credite în
functie de prioritatile stabilite de
acesta 
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supuse degradării îmbrăcăminţii 
asfaltice, pierderii capacităţii 
portante şicreării unor sectoare 
inundabile.Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului 
Transporturilor şiInfrastructurii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

198.  Legea bugetului de stat pe anul 
2011 
Ministerul Transporturilor si 
infrastructurii ,  
Anexa 3/24/29 
COD OBIECTIV 816 
’’Modernizarea DN 73 Pitesti-
Campulung-Brasov km 13+800-
42+850; km 54+050-128+250” 

Anexa 3/24/29 
COD OBIECTIV 816, Acordarea 
sumei de 30 000 mii lei pentru 
„Modernizarea DN 73 Pitesti-
Campulung-Brasov km 13+800-
42+850; km 54+050-128+250’’ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen. Andrei Florin Mircea PDL        
 

Se solicita admiterea 
amendamentului deoarece:  
-se afla in stare avansata de 
degradare in profunzime, datorita 
lispei consolidarilor de peste 50 de 
ani; 
-reprezinta  calea rutiera directa de 
legatura intre Muntenia-
Transilvania-Moldova pentru 
transporturi de marfa; 
- este drum european principal-
E574- cu importanta turistica 
deosebita;  
- este alternativa pentru DN1 de 
legatura intre Bucuresti-Brasov. 
- Conform studiilor de trafic ale 
Ministerului transporturilor si 
Infrastructurii, au rezultat 
urmatoarele: Trafic 2005- 17 479 
persoane m.z.a.(medie zilnica 
anuala)  
Trafic 2010-22 503  persoane 

Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 140 -

m.z.a. 
Trafic preconizat 2015- 26 943 
persoane m.z.a. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 
 

199.  Anexa 3/24/28 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, 
Programul de investiţii publice, 
5000 Total general, Propuneri 
2011, 6.632.465 mii lei 

Anexa 3/24/28 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, 
Programul de investiţii publice, 
5000 Total general, Propuneri 
2011, 6.632.465 mii lei se modifică 
şi va aveau următorul cuprins: 
„Se suplimentează programul de 
investiţii publice al MCTI, cuprins în 
proiectul de buget pe anul 2011 cu 
suma de 9.000 lei, prin introducerea 
unui nou obiectiv de investiţii 
denumit Construire pod rutier peste 
râul Târnava Mică, municipiul 
Târnăveni.  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Petre Başa PDL 

Actualul pod peste râul Târnava 
Mică din municipiul Târnăveni are 
o vechme considerabilă şi o 
structură de rezistenţă şubrezită, 
ceea ce a dus la deteriorarea 
iremediabilă a acestuia. De 
asemenea, gabaritul acestui obiectiv 
este depăşit iar circulaţia pe unicul 
pod din centrul municipiului 
Târnăveni, peste Târnava Mică, 
este restrânsă, realizându-se cu 
mare greutate. 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1Nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie, potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare 
În bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii
nu sunt prevăzute sume pentru
finanţarea acestor categorii de
lucrări. Aceste cheltuieli se
finanţează din bugetul
autorităţilor locale 

200.  Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
4.320 mii lei reprezentând 
continuarea investiţiei la obiectivul:  

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate          
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„Pod de beton peste râul Gurghiu 
în localitatea Jabeniţa şi 
reabilitarea 1800 m drum de 
legătură peste podul nou realizat 
între localitatea Jabeniţa şi DJ 153 
C Reghin – Lăpuşna”  
din comuna Solovăstru, jud. Mureş  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu  Independent 
 

locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale.  
Investiţie începută în anul 2009 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea               
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
În bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii
nu sunt prevăzute sume pentru
finanţarea acestor categorii de
lucrări. Aceste cheltuieli se
finanţează din bugetul
autorităţilor locale 

201.  Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
1.000 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Drum comunal DC 5 A”  
din comuna Ideciu de Jos, jud. Mureş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu  Independent 
 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea               
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
În bugetul Ministerului
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Transporturilor şi Infrastructurii
nu sunt prevăzute sume pentru
finanţarea acestor categorii de
lucrări. Aceste cheltuieli se
finanţează din bugetul
autorităţilor locale 

202.  

Anexa 3/24/29 

Prevederea în Buget a sumei de 170 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul: 
„Drum comunal DC 5”  
din comuna Ideciu de Jos, jud. Mureş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu  Independent 
 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale.  
Investiţie începută în anul 2009 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale 

203.  Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
8.661 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Proiect modernizare drumuri 
comunale 8,3 km”  
din comuna Miheşu de Câmpiei, jud. 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
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Mureş  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu  Independent 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Potrivit prevederilor 
Hotărârii Guvernului Nr. 577 
/1997 Republicată, privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, dupa intrarea in vigoare 
a Legii anuale a bugetului de 
stat, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 
repartizeaza pe judete suma 
prevazută pentru realizarea 
Programului pe care o comunica 
consiliilor judetene, defalcata pe 
subprograme. Dupa consultarea 
primarilor, a consiliilor locale si 
cu avizul acestora, consiliile 
judetene stabilesc si transmit 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Turismului listele cuprinzand 
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obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
 

204.  Anexa 3/24/29 Prevederea în buget a sumei de 5.235 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul 
„Modernizare drum comunal DC 
149+DC152 Băla-Ercea”din 
comuna Băla, jud.Mureş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu  Independent 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
În bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii
nu sunt prevăzute sume pentru
finanţarea acestor categorii de
lucrări.  
Potrivit prevederilor Hotărârii
Guvernului Nr. 577 /1997
Republicată, privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, dupa intrarea in vigoare
a Legii anuale a bugetului de stat,
Ministerul Dezvoltarii Regionale
si Turismului repartizeaza pe
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judete suma prevazută pentru
realizarea Programului pe care o
comunica consiliilor judetene,
defalcata pe subprograme. Dupa
consultarea primarilor, a
consiliilor locale si cu avizul
acestora, consiliile judetene
stabilesc si transmit Ministerul
Dezvoltarii Regionale si
Turismului listele cuprinzand
obiectivele incadrate in
prevederile programului si
nivelurile valorice ale acestora 

205.  Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
2.400  mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Reabilitare DC 150 Milăşel şi 
Lefaia”  
din comuna crăieşti, jud. Mureş  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu  Independent 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
În bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii
nu sunt prevăzute sume pentru
finanţarea acestor categorii de
lucrări.  
Potrivit prevederilor Hotărâr
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Guvernului Nr. 577 /199
Republicată, privind pietruirea
reabilitarea, modernizarea şi/sa
asfaltarea drumurilor de intere
local clasate şi alimentarea cu apă 
satelor, dupa intrarea in vigoare 
Legii anuale a bugetului de sta
Ministerul Dezvoltarii Regionale s
Turismului repartizeaza pe judet
suma prevazută pentru realizare
Programului pe care o comunic
consiliilor judetene, defalcata p
subprograme.  

206.  Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 200. 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei în continuare la obiectivul:  
„Modernizare DC în localitatea 
Urisiu”  
din comuna Chiheru de Jos, jud. 
Mureş  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu  Independent 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
Investiţie începută în anul 2009 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
În bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii
nu sunt prevăzute sume pentru
finanţarea acestor categorii de
lucrări.  
Potrivit prevederilor Hotărârii
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Guvernului Nr. 577 /1997
Republicată, privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, dupa intrarea in vigoare
a Legii anuale a bugetului de stat,
Ministerul Dezvoltarii Regionale
si Turismului repartizeaza pe
judete suma prevazută pentru
realizarea Programului pe care o
comunica consiliilor judetene,
defalcata pe subprograme. 

207.  Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
4.739 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Modernizare DC 10 Gurghiu - 
Comori”  
din comuna Gurghiu,  jud. Mureş  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu  Independent 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
În bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii
nu sunt prevăzute sume pentru
finanţarea acestor categorii de
lucrări.  
Potrivit prevederilor Hotărârii
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Guvernului Nr. 577 /1997
Republicată, privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, dupa intrarea in vigoare
a Legii anuale a bugetului de stat,
Ministerul Dezvoltarii Regionale
si Turismului repartizeaza pe
judete suma prevazută pentru
realizarea Programului pe care o
comunica consiliilor judetene,
defalcata pe subprograme 

208.  Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
2.100 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei în continuare la obiectivul: 
„Modernizare DC 5 şi DC 5A în 
Ideciu de Jos”  
din comuna Ideciu de Jos,  jud. 
Mureş  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu  Independent 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
Investiţie începută în anul 2009 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
În bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii
nu sunt prevăzute sume pentru
finanţarea acestor categorii de
lucrări.  
Potrivit prevederilor Hotărârii
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Guvernului Nr. 577 /1997
Republicată, privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, dupa intrarea in vigoare
a Legii anuale a bugetului de stat,
Ministerul Dezvoltarii Regionale
si Turismului repartizeaza pe
judete suma prevazută pentru
realizarea Programului pe care o
comunica consiliilor judetene,
defalcata pe subprograme 

209.  Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 200 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Construirea a 3 poduri peste rîul 
Agriş localitatea Breaza”  
din comuna Breaza, jud. Mureş  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu  Independent 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
În bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii
nu sunt prevăzute sume pentru
finanţarea acestor categorii de
lucrări., acestea se efectueaza din
bugetele autoritatilor locale. 
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210.  Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 

1.120 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Asfaltarea străzii Bisericii din 
localitatea Crăieşti”  
din comuna Crăieşti, jud. Mureş  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu  Independent 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
În bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii
nu sunt prevăzute sume pentru
finanţarea acestor categorii de
lucrări., acestea se efectueaza din
bugetele autoritatilor locale. 

211.  Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
1.350 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Asfaltarea DC 150 Milăşel”  
din comuna Crăieşti, jud. Mureş  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
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Sen.Corneliu Grosu  Independent 
 

industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
În bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii
nu sunt prevăzute sume pentru
finanţarea acestor categorii de
lucrări.  
 

212.  Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
23.090 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei la obiectivul:  
„Reabilitarea şi modernizarea 
sistemului rutier pe drumul 
judeţean DJ 142C limita judeţ 
Sibiu - Coroisânmartin (DJ 142)” 
Judeţul Mureş, Consiliul Judeţean 
Mureş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu  Independent 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
În bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii
nu sunt prevăzute sume pentru
finanţarea acestor categorii de
lucrări., acestea se efectueaza din
bugetele autoritatilor locale. 
 

213.  Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
741.490 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei la obiectivul:  

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  
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„Platformă multimodală 
Aeroportul Transilvania Tîrgu 
Mureş” 
Judeţul Mureş, Consiliul Judeţean 
Mureş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu  Independent 
 

locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
. - Aeroportul Targu Mures este 
aeroport de inters local, iar 
lucrările pentru dezvoltarea şi 
modernizarea acestuia se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor publice locale.    
 

214.  Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
260.695 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei la obiectivul:  
„Extindere pistă decolare aterizare 
şi platformă de operare pentru 
aeronave, inclusiv instalaţii 
aferente şi modernizarea 
instalaţiilor de balizaj pentru 
apropiere de precizie 
corespunzătoare categoriei a-II-a 
OACI” 
Judeţul Mureş, Consiliul Judeţean 
Mureş 
 
Comisia pentru industrii si servicii

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
. - Aeroportul Targu Mures este
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a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu  Independent 
 

aeroport de inters local, iar
lucrările pentru dezvoltarea şi
modernizarea acestuia se
finanţează din bugetul
autorităţilor publice locale.    

215.  Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
24.671 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei la obiectivul:  
„Sistem Integrat de securitate la 
R.A. AEROPORT 
TRANSILVANIA TÎRGU 
MUREŞ” 
Judeţul Mureş, Consiliul Judeţean 
Mureş 
  
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu  Independent 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
 - Aeroportul Targu Mures este
aeroport de inters local, iar
lucrările pentru dezvoltarea şi
modernizarea acestuia se
finanţează din bugetul
autorităţilor publice locale.    

216.  Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
12.220 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei la obiectivul:  
„Reabilitarea  sistemului  rutier pe 
DJ Sângeorgiu de Pădure - Bezidu 
Nou - lim. Jud. Harghita, DJ 136  
km  1+900-8+000, DJ 136A km 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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0+000- 3+800 jud. Mureş” 
Judeţul Mureş, Consiliul Judeţean 
Mureş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu  Independent 
 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
În bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii
nu sunt prevăzute sume pentru
finanţarea acestor categorii de
lucrări., acestea se efectueaza din
bugetele autoritatilor locale. 
 

217.  Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
106.906 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei la obiectivul:  
„Reabilitarea  sistemului  rutier pe 
DJ Sângeorgiu de Pădure - Bezidu 
Nou - lim. Jud. Harghita, DJ 136  
km  1+900-8+000, DJ 136A km 
0+000- 3+800 jud. Mureş” 
Judeţul Mureş, Consiliul Judeţean 
Mureş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu  Independent 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
În bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii
nu sunt prevăzute sume pentru
finanţarea acestor categorii de
lucrări., acestea se efectueaza din
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bugetele autoritatilor locale. 
 

218.  Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
49.564 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei la obiectivul:  
„Reabilitarea sistemului rutier pe 
drumul judeţean DJ 153C Reghin- 
Lapuşna km 1+700-29+000, jud. 
Mureş” 
Judeţul Mureş, Consiliul Judeţean 
Mureş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu  Independent 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
În bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii
nu sunt prevăzute sume pentru
finanţarea acestor categorii de
lucrări., acestea se efectueaza din
bugetele autoritatilor locale. 
 

219.  Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
108.214 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei la obiectivul:  
„Reabilitarea sistemului rutier pe 
drumul judeţean Tg. Mures-Band-
Săulia-Sărmaşu-lim. Jud. Bistriţa 
Năsăud format din DJ 152A km 
0+930-18+855 şi DJ 151A km  
0+000-20+100 şi DJ 151 km 
25+650-45+810, jud. Mureş” 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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Judeţul Mureş, Consiliul Judeţean 
Mureş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
 
Sen.Corneliu Grosu  Independent 
 

Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
În bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii
nu sunt prevăzute sume pentru
finanţarea acestor categorii de
lucrări., acestea se efectueaza din
bugetele autoritatilor locale. 
 

220.  Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
12.668 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei la obiectivul:  
„Reabilitarea sistemului  rutier pe 
DJ 154E Reghin-Solovăstru-
Gurghiu, km  2+100-6+244, jud. 
Mureş ( DRUM +POD)” 
Judeţul Mureş, Consiliul Judeţean 
Mureş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu  Independent 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
În bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii
nu sunt prevăzute sume pentru
finanţarea acestor categorii de
lucrări., acestea se efectueaza din
bugetele autoritatilor locale. 
 

221.  Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de Susţinerea financiară din partea Se propune respingerea 
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36.902 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei la obiectivul:  
„Reabilitarea  şi modernizare sistem 
rutier pe drumul judeţean  DJ 154 
Reghin- Batoş-  lim.jud. Bistriţa 
Năsăud km 1+ 840-17+000,  
jud. Mureş” 
Judeţul Mureş, Consiliul Judeţean 
Mureş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu  Independent 
 

bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

amendantului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
În bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii
nu sunt prevăzute sume pentru
finanţarea acestor categorii de
lucrări., acestea se efectueaza din
bugetele autoritatilor locale. 
 

222.  Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
36.839 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei la obiectivul:  
„Reabilitare DJ 151D Ungheni – 
Acăţari – Tîmpa între km 0+000-
15+700” 
Judeţul Mureş, Consiliul Judeţean 
Mureş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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Sen.Corneliu Grosu  Independent 
 

industrii şi servicii a Senatului în timpul exerciţiului bugetar 
În bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii
nu sunt prevăzute sume pentru
finanţarea acestor categorii de
lucrări., acestea se efectueaza din
bugetele autoritatilor locale. 
 

223.  Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
55.300 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei la obiectivul:  
„Cosolidare versant Dealul 
Cerghidului -DJ 151B Ungheni-
Căpâlna de Sus -Bahnea -lim. Ju. 
Sibiu km 11+100-12+820” 
Judeţul Mureş, Consiliul Judeţean 
Mureş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu  Independent 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
În bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii
nu sunt prevăzute sume pentru
finanţarea acestor categorii de
lucrări., acestea se efectueaza din
bugetele autoritatilor locale. 
 

224.  Anexa 3/24/29 Prevederea în Buget a sumei de 
19.300 mii lei reprezentând 
realizarea investiţiei la obiectivul:  
„Cosolidare versant Dealul 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
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Bandului -DJ152A Tîrgu Mureş-
Band -Iernut” 
Judeţul Mureş, Consiliul Judeţean 
Mureş 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Corneliu Grosu  Independent 
 

proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
În bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii
nu sunt prevăzute sume pentru
finanţarea acestor categorii de
lucrări., acestea se efectueaza din
bugetele autoritatilor locale. 
 

225.  Anexa 3/24/02 
Cap.8401 
Grupa 51 
Alin 13 
Art.02 
Titlu 4 

Se suplimentează cu suma de 330 
mii lei finalizarea investiţiei 
„Construire pod peste răul Cracău” 
sat Oslobeni, comuna Bodeşti, 
judeţul Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Dep.Victor Surdu Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC 

Obiectivul de investiţie a fost 
afectat de inundaţiile din vara 
anului 2010 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
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obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3.În bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii
nu sunt prevăzute sume pentru
finanţarea acestor categorii de
lucrări., acestea se efectueaza din
bugetele autoritatilor locale. 
 

226.  Anexa 3/24/02 
Cap.8401 
Grupa 51 
Alin 13 
Art.02 
Titlu 4 

Se suplimentează cu suma de 414 
mii lei finalizarea investiţiei 
„Construire de poduri, podeţe şi 
punţi pietonale”, comuna Negreşti, 
judeţul Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Dep.Victor Surdu Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC 

Obiectivul de investiţii a fost 
aprobat prin OG nr.7/2006, suma 
aprobată a fost de 1.480,95 mii lei, 
suma alocată a fost de 1.066,95 mii 
lei. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3.În bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii
nu sunt prevăzute sume pentru
finanţarea acestor categorii de
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lucrări., acestea se efectueaza din
bugetele autoritatilor locale. 
 

227.  Anexa 3/24/02 
Cap.8401 
Grupa 51 
Alin 13 
Art.02 
Titlu 4 
 

Se suplimentează cu suma de 129 
mii lei investiţia „Construire pod 
peste pârăul Pietrosul  La Hanganu”, 
comuna Gâdinţi, judeţul Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Dep.Victor Surdu Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC 

Suma este necesară continuării şi 
finalizării investiţiei 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3.În bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii
nu sunt prevăzute sume pentru
finanţarea acestor categorii de
lucrări., acestea se efectueaza din
bugetele autoritatilor locale. 
 

228.  Anexa 3/24/02 
Cap.8401 
Grupa 51 
Alin 13 

Se aprobă alocarea sumei de 300 mii 
lei necesară investiţiei „Construire 
dig apărare mal stâng râul Siret 3,6 
km în zona Gâdinţi”, comuna 

Obiectivul de investiţie a fost 
afectat de inundaţiile din vara 
anului 2010 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
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Art.02 
Titlu 4 
 

Gâdinţi  , judeţul Neamţ 
  
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Dep.Victor Surdu Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC 

rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3.În bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii
nu sunt prevăzute sume pentru
finanţarea acestor categorii de
lucrări., acestea se efectueaza din
bugetele autoritatilor locale. 
 

229.  Anexa 3/24/02 
Cap.8401 
Grupa 51 
Alin 13 
Art.02 
Titlu 4 
 

Se suplimentează cu suma de 
151.954 mii lei finalizarea investiţiei 
„Poduri peste pârâul Vale Albă din 
satele Arămoaia şiTupilaţi” comuna 
Tupilaţi, judeţul Neamţ 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Obiectivul de investiţii a fost 
aprobat prin HG nr.7/2006, HG 
1599/2006,HG 379/2007, HG 
856/2007, HG 1440/2007, HG 
341/2008, HG 710/2008 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
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Dep.Victor Surdu Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC 

Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 
3.În bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii
nu sunt prevăzute sume pentru
finanţarea acestor categorii de
lucrări., acestea se efectueaza din
bugetele autoritatilor locale. 
 

230.  Anexa 3/24/02 
Cap.8401 
Grupa 51 
Alin 13 
Art.02 
Titlu 4 
 

Se aprobă alocarea sumei de 1806,69 
mii lei necesară investiţiei 
„Construire  pod comuna Piatra 
Şoimului- pod în lungime de 50 m 
peste râul Iapa, pct. Deleni 
şiconstruirea a 700 mL de Gadioane 
”, comuna Piatra Şoimului  , judeţul 
Neamţ 
  
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 

Dep.Victor Surdu Soreanu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC 

Suma este necesară demarării 
proiectului 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Potrivit art.30 din Legea
nr.500/2002 privind finanţele
publice, Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului se
repartizează unor ordonatori
principali de credite pe bază de
Hotărâre a Guvernului, pentru
finanţarea unor cheltuieli urgente
sau neprevăzute apărute în timpul
exerciţiului bugetar. 
2. Suma propusa pentru  
dezvoltarea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
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prioritatile stabilite de acesta 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
 

231.  Anexa nr. 3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 
 
 

Alocarea sumei 1.562.000 lei pentru 
Îmbrăcăminţi bituminoase pe DC 10 
Brad-Valea Brad, km 5+300-7+300, 
judeţul Hunedoara. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  
 

Dezvoltare infrastructură 
municipală. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1.Sursa de finanţare nu poate  fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
2. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
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a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
asfaltarea drumurilor. 
 

232.  Anexa nr. 3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 
 

Alocarea sumei 1.562.000 lei pentru 
Îmbrăcăminţi bituminoase pe DC 16 
Brad-Ruda Brad, km 2+100-5+400, 
judeţul Hunedoara. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  
 

Dezvoltare infrastructură 
municipală. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
Sursa de finanţare nu poate  fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
3. Potrivit Hotărârii de Guvern nr.
577/1997 privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes
local clasate şi alimentarea cu apă
a satelor, aceste obiective se
finanţează prin bugetul
Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului în cadrul
subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea şi/sau
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asfaltarea drumurilor. 
 

233.  Anexa 3/24 Ministerul  
Transporturilor şiInfrastructurii 
 

Suma propusă: 500 mii RON 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Pop Gheorghe PSD+PC 

-Reabilitare drumuri judeţene – 
judeţ Sălaj 
Sursa de finanţare: Cancelaria 
Primului-Ministru 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
 
Sursa de finanþare menþionatã nu
poate fi avutã în vedere, deoarece
sumele propuse  prin  proiectul
 de  buget pentru toti ordonatorii
principali de credite au  fost
 dimensionate în  raport  cu
sarcinile  ce  îi revin  acestei
 institutii pe  anul  2011.În
bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii
nu sunt prevăzute sume pentru
finanţarea acestor categorii de
lucrări., acestea se efectueaza din
bugetele autoritatilor locale. 
 

234.  Anexa 3/24 Ministerul  
Transporturilor şiInfrastructurii 

Suma propusă:  50 mii RON 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Pop Gheorghe PSD+PC 

-Reabilitare pod peste Valea 
Sântămărie, com. (loc.) Sânmihaiu 
Almaşului 
Sursa de finanţare: Cancelaria 
Primului-Ministru 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
 
Sursa de finanþare menþionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin 
 proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport 
 cu sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 
.În bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii
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nu sunt prevăzute sume pentru
finanţarea acestor categorii de
lucrări., acestea se efectueaza din
bugetele autoritatilor locale. 
 

235.  Anexa 3/24 Ministerul  
Transporturilor şiInfrastructurii 

Suma propusă: 50 mii RON 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Pop Gheorghe PSD+PC 

-Reabilitare drumuri orăşeneşti – 
oraş Jibou 
Sursa de finanţare: Cancelaria 
Primului-Ministru 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
 
Sursa de finanþare menþionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin 
 proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport 
 cu sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 
.În bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii
nu sunt prevăzute sume pentru
finanţarea acestor categorii de
lucrări., acestea se efectueaza din
bugetele autoritatilor locale. 
 

236.  Anexa 3/24 Ministerul  
Transporturilor şiInfrastructurii 

Suma propusă:  50 mii RON 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Pop Gheorghe PSD+PC 

-Reabilitare drumuri comunale – 
comuna Agrij 
Sursa de finanţare: Cancelaria 
Primului-Ministru 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
 
Sursa de finanþare menþionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin 
 proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport 
 cu sarcinile  ce  îi revin  acestei 
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 institutii pe  anul  2011 
.În bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii
nu sunt prevăzute sume pentru
finanţarea acestor categorii de
lucrări.. 
 

237.  Anexa 3/24 Ministerul  
Transporturilor şiInfrastructurii 

Suma propusă:  50 mii RON 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Pop Gheorghe PSD+PC 

-Reabilitare drumuri comunale – 
comuna Bălan 
Sursa de finanţare: Cancelaria 
Primului-Ministru 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
 
Sursa de finanþare menþionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin 
 proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport 
 cu sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 
.În bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii
nu sunt prevăzute sume pentru
finanţarea acestor categorii de
lucrări.,. 
 

238.  Anexa 3/24 Ministerul  
Transporturilor şiInfrastructurii 

Suma propusă:  50 mii RON 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Pop Gheorghe PSD+PC 

-Reabilitare drumuri comunale – 
comuna Bănişor 
Sursa de finanţare: Cancelaria 
Primului-Ministru 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
 
Sursa de finanþare menþionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin 
 proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport 
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 cu sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 
.În bugetul Ministerului
Transporturilor şi Infrastructurii
nu sunt prevăzute sume pentru
finanţarea acestor categorii de
lucrări., acestea se efectueaza din
bugetele autoritatilor locale. 
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

239.  Anexa 3/24 Ministerul  
Transporturilor şiInfrastructurii 

Suma propusă:  50 mii RON 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Pop Gheorghe PSD+PC 

-Reabilitare drumuri comunale – 
comuna Bobota 
Sursa de finanţare: Cancelaria 
Primului-Ministru 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
 
Sursa de finanþare menþionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin 
 proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport 
 cu sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

240.  Anexa 3/24 Ministerul  
Transporturilor şiInfrastructurii 

Suma propusă: 50 mii RON 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Pop Gheorghe PSD+PC 

-Reabilitare drumuri comunale – 
comuna Chieşd 
Sursa de finanţare: Cancelaria 
Primului-Ministru 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
 
Sursa de finanþare menþionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin 
 proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport 
 cu sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 
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241.  Anexa 3/24 Ministerul  
Transporturilor şiInfrastructurii 

Suma propusă:  50 mii RON 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Pop Gheorghe PSD+PC 

-Reabilitare drumuri comunale – 
comuna Cristolţ 
Sursa de finanţare: Cancelaria 
Primului-Ministru 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
 
1.Sursa de finanþare menþionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin 
 proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport 
 cu sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor  

242.  Anexa 3/24 Ministerul  
Transporturilor şiInfrastructurii 

Suma propusă:  50 mii RON 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 

-Reabilitare drumuri comunale – 
comuna Cuzăplac 
Sursa de finanţare: Cancelaria 
Primului-Ministru 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
 
1.Sursa de finanþare menþionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
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Senatului 
 
Sen.Pop Gheorghe PSD+PC 

Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

deoarece sumele propuse  prin 
 proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport 
 cu sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor  

243.  Anexa 3/24 Ministerul  
Transporturilor şiInfrastructurii 

Suma propusă:  50 mii RON 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Pop Gheorghe PSD+PC 

-Reabilitare drumuri comunale – 
comuna Fildu de Jos 
Sursa de finanţare: Cancelaria 
Primului-Ministru 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
 
1.Sursa de finanþare menþionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin 
 proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport 
 cu sarcinile  ce  îi revin  acestei 
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 institutii pe  anul  2011 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor  

244.  Anexa 3/24 Ministerul  
Transporturilor şiInfrastructurii 

Suma propusă:  50 mii RON 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Pop Gheorghe PSD+PC 

-Reabilitare drumuri comunale – 
comuna Gârbou 
Sursa de finanţare: Cancelaria 
Primului-Ministru 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
 
1.Sursa de finanþare menþionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin 
 proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport 
 cu sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
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Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor  

245.  Anexa 3/24 Ministerul  
Transporturilor şiInfrastructurii 

Suma propusă:  50 mii RON 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Pop Gheorghe PSD+PC 

-Reabilitare drumuri comunale – 
comuna Halmăşd 
Sursa de finanţare: Cancelaria 
Primului-Ministru 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
1.Sursa de finanþare menþionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin 
 proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport 
 cu sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor  

246.  Anexa 3/24 Ministerul  
Transporturilor şiInfrastructurii 

Suma propusă:  50 mii RON 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Pop Gheorghe PSD+PC 

-Reabilitare drumuri comunale – 
comuna Ip 
Sursa de finanţare: Cancelaria 
Primului-Ministru 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
 
1.Sursa de finanþare menþionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin 
 proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport 
 cu sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
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pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor  

247.  Anexa 3/24 Ministerul  
Transporturilor şiInfrastructurii 

Suma propusă: 50 mii RON 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Pop Gheorghe PSD+PC 

-Reabilitare drumuri comunale – 
comuna Meseşenii de Jos 
Sursa de finanţare: Cancelaria 
Primului-Ministru 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
 
1.Sursa de finanþare menþionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin 
 proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport 
 cu sarcinile  ce  îi revin  acestei 
 institutii pe  anul  2011 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor  

248.  Anexa 3/24 Ministerul  
Transporturilor şiInfrastructurii 

Suma propusă:  50 mii RON 
 
Comisia pentru industrii si servicii 

-Reabilitare drumuri comunale – 
comuna Mirşid 
Sursa de finanţare: Cancelaria 

 Sursa de finantare mentionata 
nu poate fi avuta in vedere, 
deoerece sumele propuse prin 
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a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Pop Gheorghe PSD+PC 

Primului-Ministru 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

proiectul de buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au fost dimensionate in raport cu 
sarcinile ce ii revin acestei 
institutii pe anul 2011 
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
 Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

249.  Anexa 3/24 Ministerul  
Transporturilor şiInfrastructurii 

Suma propusă:  50 mii RON 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Pop Gheorghe PSD+PC 

-Reabilitare drumuri comunale – 
comuna Năpradea 
Sursa de finanţare: Cancelaria 
Primului-Ministru  
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

 Sursa de finantare mentionata 
nu poate fi avuta in vedere, 
deoerece sumele propuse prin 
proiectul de buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au fost dimensionate in raport cu 
sarcinile ce ii revin acestei 
instutitii pe anul 2011 
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
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Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
 Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

250.  Anexa 3/24 Ministerul  
Transporturilor şiInfrastructurii 

Suma propusă:  50 mii RON 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Pop Gheorghe PSD+PC 

-Reabilitare drumuri comunale – 
comuna Nuşfalău 
Sursa de finanţare: Cancelaria 
Primului-Ministru 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

 Sursa de finantare mentionata 
nu poate fi avuta in vedere, 
deoerece sumele propuse prin 
proiectul de buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au fost dimensionate in raport cu 
sarcinile ce ii revin acestei 
instutitii pe anul 2011 
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
 Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
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finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

251.  Anexa 3/24 Ministerul  
Transporturilor şiInfrastructurii 

Suma propusă:  50 mii RON 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Pop Gheorghe PSD+PC 

-Reabilitare drumuri comunale – 
comuna Poiana Blenchii 
Sursa de finanţare: Cancelaria 
Primului-Ministru 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

 Sursa de finantare mentionata 
nu poate fi avuta in vedere, 
deoerece sumele propuse prin 
proiectul de buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au fost dimensionate in raport cu 
sarcinile ce ii revin acestei 
instutitii pe anul 2011 
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

252.  Anexa 3/24 Ministerul  
Transporturilor şiInfrastructurii 

Suma propusă:  50 mii RON 
 

-Reabilitare drumuri comunale – 
comuna Rus 

 Sursa de finantare mentionata 
nu poate fi avuta in vedere, 
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Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Pop Gheorghe PSD+PC 

Sursa de finanţare: Cancelaria 
Primului-Ministru 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

deoerece sumele propuse prin 
proiectul de buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au fost dimensionate in raport cu 
sarcinile ce ii revin acestei 
instutitii pe anul 2011 
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

253.  Anexa 3/24 Ministerul  
Transporturilor şiInfrastructurii 

Suma propusă:  50 mii RON 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Pop Gheorghe PSD+PC 

-Reabilitare drumuri comunale – 
comuna Sânmihaiu Almaşului 
Sursa de finanţare: Cancelaria 
Primului-Ministru 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

 Sursa de finantare mentionata 
nu poate fi avuta in vedere, 
deoerece sumele propuse prin 
proiectul de buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au fost dimensionate in raport cu 
sarcinile ce ii revin acestei 
instutitii pe anul 2011 
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
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finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
 Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

254.  Anexa 3/24 Ministerul  
Transporturilor şiInfrastructurii 

Suma propusă:  50 mii RON 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Pop Gheorghe PSD+PC 

-Reabilitare drumuri comunale – 
comuna Someş Odorhei 
Sursa de finanţare: Cancelaria 
Primului-Ministru 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

 Sursa de finantare mentionata 
nu poate fi avuta in vedere, 
deoerece sumele propuse prin 
proiectul de buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au fost dimensionate in raport cu 
sarcinile ce ii revin acestei 
instutitii pe anul 2011 
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
 Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

255.  Anexa 3/24 Ministerul  
Transporturilor 

Suma propusă:  50 mii RON 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Pop Gheorghe PSD+PC Suma 
totală propusă pentru suplimentarea 
Ministerului Transporturilor 
şiInfrastructurii la Legea bugetului 
de stat pe 2011 Anexa 3/24 este de 
1600 mii RON 

-Reabilitare drumuri comunale – 
comuna Şimişna 
Sursa de finanţare: Cancelaria 
Primului-Ministru 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

 Sursa de finantare mentionata 
nu poate fi avuta in vedere, 
deoerece sumele propuse prin 
proiectul de buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au fost dimensionate in raport cu 
sarcinile ce ii revin acestei 
instutitii pe anul 2011 
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
 Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

256.  Anexa 3/24/23 Cap.8401 , Cofinanţare Program FEDER pentru Pentru a putea începe lucrările în Se respinge amendamentul 
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Ministerul Transporturilor 
şiInfrastructurii  

centurile ocolitoare Ştei (Beiuş, Ştei, 
Vaşcău) suplimentare cu suma 20 
mil Ron 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Cornel Popa PNL  

2011 conform graficului iniţial 
şipentru încadrarea în ciclul 
european de finanţare, respectiv 
anul 2013. De la această dată aceste 
fonduri nu mai sunt active. 
Sursa de finanţare:Ministerul 
Transporturilor şiInfrastructurii  

Capitolele: 84.01, 84.06, 84.08 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 
(autostrăzi, variante ocolire 
localităţi) 
 

Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

întrucât: 
1. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

257.  Anexa 3/24/23 Cap.8401 Ministerul 
Transporturilor şiInfrastructurii  

Cofinanţare Program FEDER pentru 
centura ocolitoare Aleşd (Sud 
şiNord) suplimentare cu suma de 15 
mil Ron 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Cornel Popa PNL 

Pentru a putea începe lucrările în 
2011 conform graficului iniţial 
şipentru încadrarea în ciclul 
european de finanţare, respectiv 
anul 2013. De la această dată aceste 
fonduri nu mai sunt active. 
Sursa de finanţare: 
Ministerul Transporturilor 
şiInfrastructurii  
Capitolele: 84.01, 84.06, 84.08 
Programul de dezvoltare a 
infrastrcturii de transport rutier 
(autostrăzi, variante ocolire 
localităţi) 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 184 -

Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

258.  Ministerul Transporturilor
şiInfrastructurii 

Continuarea şifinalizarea lucrărilor la 
Autostrada Transilvania pe tronsonul 
3C Suplacu de Barcău – Borş. Suma 
necesară 400 mil Ron 
Autori: Cornel Popa, senator PNL 
Fekete Andras Levente senator 
UDMR, Seres Denes deputat UDMR, 
Cordos Alexandru senator PSD, Pop 
Gh. Senator PSD, Buda Viorel 
deputat PNL, Jolţa N. deputat PNL, 
Taloş Mirel deputat PNL, Paşca 
Liviu senator PNL, Nicoară Marius 
senator PNL, Horj Pavel deputat 
PNL, Uioreanu Horea deputat PNL, 
Gabor Gh. Deputat PNL, Dobre 
Ciprian deputat PNL 

Proiectul Autostrada Transilvania 
reprezintă un proiect de importanţă 
majoră pentru România şipentru 
legătura cu Europa de Vest. 
Finalizarea ei este imperios necesară 
iar timpul pierdut atrage după sine 
costuri suplimentare generate de 
cheltuielile de întreţinere sau 
refacere a lucrăilor deja efectuate 
şideteriorate. 
Surse de finanţare: Ministerul 
Transporturilor şiInfrastructurii 
Capitolele: 84.01, 84.06, 84.08 
Programul de dezvoltare a 
infrastrcturii de transport rutier 
(autostrăzi, variante ocolire 
localităţi) 
 

Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

259.  Ministerul Transporturilor
şiInfrastructurii 

Lucrări specifice pentru crearea de 
front de lucru pe tronsonul 
3BMihăeşti - Suplacu de Barcău. 
Suma necesară 80 mil Ron 
Autori: 
 
Comisia pentru industrii si servicii 

Refacerea infrastructurii de transport 
în zona de graniţă va duce la 
dezvoltarea economică şituristică, va 
genera noi locuri de muncă şifireşte 
va creşte confortul şinivelul de trai al 
locuitorilor din zonă. 
Surse de finanţare 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
 Cornel Popa, senator PNL Fekete 
Andras Levente senator UDMR, 
Seres Denes deputat UDMR, Cordos 
Alexandru senator PSD, Pop Gh. 
Senator PSD, Buda Viorel deputat 
PNL, Jolţa N. deputat PNL, Taloş 
Mirel deputat PNL, Paşca Liviu 
senator PNL, Nicoară Marius 
senator PNL, Horj Pavel deputat 
PNL, Uioreanu Horea deputat PNL, 
Gabor Gh. Deputat PNL, Dobre 
Ciprian deputat PNL 

Ministerul Transporturilor 
şiInfrastructurii 
Capitolele: 84.01, 84.06, 84.08 
Programul de dezvoltare a 
infrastrcturii de transport rutier  
(autostrăzi, variante ocolire 
localităţi) 
 

Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

260.  MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR SI 
INFRASTRUCTURII Anexa 3 / 24 
/ 29 
cap. 84.01 „Transporturi” 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii cu suma de 17,550 mii 
lei pentru introducerea unui nou 
program de investiţii la cap. 84.01 
„Transporturi” – Centura ocolitoare 
mare a municipiului Săcele. 
Pentru finanţarea lucrărilor la 
ocolitoarea mare a municipiului 
Săcele este necesara suma de 
117,000 mii lei. 
Necesarul pentru anul 2011 este 
17,500 mii lei. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 

Centura ocolitoare mare a 
municipiului Săcele are studiile de 
fezabilitate si proiectul tehnic 
realizat. Este necesară pentru 
încetarea circulaţiei autovehiculelor 
grele prin municipiul Săcele – fapt 
ce afectează structura de rezistenţă 
a locuinţelor.  
 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- nu se precizează sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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Senatului 
 
Sen.Titus Corlăţean PSD-PC 

Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

261.      
262.  Bugetul global al MINISTERUL 

DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI 
TURISMULUI  / Cheltuieli cu 
bunuri şi servicii Anexa nr. 3 / 15  
Bugetul global al 
ADMINISTRAŢIEI 
PREZIDENŢIALE / Cheltuieli cu 
bunuri şi servicii / Anexa nr. 3 / 01 
Bugetul global al MINISTERULUI 
FINANŢELOR PUBLICE / 
Cheltuieli cu bunuri şi servicii / 
Anexa nr. 3 / 16 
Bugetul global al MINISTERULUI 
ADMINISTRATIEI SI 
INTERNELOR / Cheltuieli cu 
bunuri şi servicii / Anexa nr. 3 / 
19Bugetul global al  
MINISTERULUI 
COMUNICATIILOR SI 
SOCIETATII 
INFORMATIONALE / Cheltuieli 
cu bunuri şi servicii / Anexa nr. 3 / 
28Bugetul global al  
MINISTERULUI ECONOMIEI, 
COMERTULUI SI MEDIULUI 
DE AFACERI/ Cheltuieli cu bunuri 
şi servicii / Anexa nr. 3 / 35Bugetul 
global al  INSTITUTULUI 

Se alocă suma de 4.400.000 mii 
pentru începerea lucrărilor la 
Autostrada Comarnic-Braşov - 
Anexa nr. 3 / 24 / 29, MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR SI 
INFRASTRUCTURII,COD 
OBIECTIV 353. 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Georgică Severin PSD-PC 
Sen.Titus Corlăţean PSD-PC 
 
 
 
 
 

Construcţia autostrăzii Comarnic-
Braşov este necesară pentru a 
prelua traficul intens pe porţiunea 
Braşov-Predeal-Comarnic. Zilnic,  
pe acest tronson se înregistrează 
valori de trafic de două ori mai 
mari decât media traficului pe 
drumurile naţional. 
Realizarea autostrăzii pe Valea 
Prahovei va contribui la dezvoltarea 
turismului în zona menţionată. 
 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sumele propuse  prin  
proiectele  de  buget  ale acestor 
instituţii au  fost  stabilite  în  
raport  cu sarcinile  ce  revin  
acestor  instituţii în  anul  2011.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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CULTURAL ROMÂN / Cheltuieli 
cu bunuri şi servicii / Anexa nr. 3 / 
44Bugetul global al  
MINISTERULUI PUBLIC /  
Cheltuieli cu bunuri şi servicii / 
Anexa nr. 3 / 29Bugetul global al 
CAMEREI DEPUTAŢILOR / 
Cheltuieli cu bunuri şi servicii / 
Anexa nr. 3 / 03Bugetul global al 
SECRETARIATULUI GENERAL 
AL GUVERNULUI / Cheltuieli cu 
bunuri şi servicii / Anexa nr. 3 / 
13Bugetul global al  
MINISTERULUI MUNCII, 
FAMILIEI SI PROTECTIEI 
SOCIALE /  Cheltuieli cu bunuri şi 
servicii / Anexa nr. 3 / 20 

263.  Legea Bugetului de Stat pe 2011 
 

Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor 

Finalizarea lucrarilor la varianta de 
ocolire a municipiului Iasi- Etapa1/ 
varianta de Sud, jud. Iasi 
Valoare : 100.000.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
 
Sen.Florin Constantinescu PSD-PC 
Sen.Sorin-Constantin Lazăr PSD-PC 
 

Fluidizarea traficului in municipiul 
Iasi.  Deoarece traficul se 
desfasoara cu dificultate prin 
centrul orasului, este necesara 
construirea centurii de ocolire. 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, iar în 
cursul anului, până la data de 31 
octombrie, ordonatorii principali 
de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
redistribuiri de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 
 

264.  Legea Bugetului de Stat pe 2011 
 

Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor 

Realizare parţială a Şoselei de 
centura a municipiului Pascani, 
judetul Iasi, 13 km. 
Valoare : 10.000.000 lei 
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
 
Sen.Florin Constantinescu PSD-PC 
Sen.Sorin-Constantin Lazăr PSD-PC 
 

Fluidizarea traficului in municipiul 
Pascani.  Deoarece traficul se 
desfasoara cu dificultate prin 
centrul orasului, este necesara 
construirea centurii de ocolire. 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

265.  Anexa nr.3/24, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, anexa 3/24 cu suma 
de :  
 
Comisia pentru industrii si servicii 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii a 
Senatului 
 
Sen.Alexandru Cordoş PSD+PC 
  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 - construirea Centurii de Ocolire a 
Municipiului  Turda,jud Cluj 
  -valoare – 129.000.000 lei 
 - inceperea lucrărilor pista 3500 m 
la aeroportul internaţional Cluj 
Napoca, jud Cluj  
 -valoarea – 43.000.000 lei 
 - continuarea lucrărilor la 
Autostrada Transilvania. 
 -valoarea- 5.000.000.000 lei 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
 
Respins de Comisia pentru 
industrii si servicii a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii a Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

266.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Alocarea sumei de 100.000 mii lei  
pentru finantarea lucrarilor de 
executie la varianta de ocolire a 
Municipiului Iasi – Etapa 1/Varianta 
Sud.  

In vederea realizrii unui transport 
rutier modern in conditii de 
siguranta si confort al utilizatorului 
cu respectarea normelor europene 
de protectie a mediului este necesar 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sumele propuse  prin  proiectul  
de  buget  pentru  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului au  fost  stabilite  în  
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a fi demarate lucrari  de executie la 
varianta de ocolire a Municipiului 
Iasi – Etapa 1/Varianta Sud. 
Aceasta centura ocolitoare va duce 
la o dezvoltare a infrastructurii 
rutiere absolut necesara judetului 
Iasi si zonei Moldovei. 
 
Sursa de finantare:  

- 30.000 mii lei de la Anexa 
3/15- Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului – 
sume alocate din bugetul de 
stat: CAPITOLUL 5001-
CHELTUIELI BUGET DE 
STAT- grupa/titlul 20-
bunuri si servicii, articolul 
30- alte cheltuieli, alin 30 : 
alte cheltuieli cu bunuri si 
servicii; 

- 70.000 mii lei de la Anexa 
3/15- Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Turismului –
CAPITOLUL 8001- 
ACTIUNI GENERALE 
ECONOMICE 
COMERCIALE SI DE 
MUNCA –grupa/ titlul 55 
alte transferuri, articolul 01-
transferuri interne, alineatul 
08-Programe PHARe si alte 
programe cu finantare 
nerambursabila 

raport  cu sarcinile  ce-i  revin  
acestei  instituţii în  anul  2011.  
 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, iar în 
cursul anului, până la data de 31 
octombrie, ordonatorii principali 
de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
redistribuiri de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 
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AUTOR:  
Deputa tIndependent Tudor 

Ciuhodaru- 
 

267.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

Alocarea sumei de 40.000 mii lei  
pentru finantarea lucrarilor de 
modernizare integrala a 
drumurilor nationale  care strabat 
Municipiul Iasi (DN 24 si DN 28) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alocarea sumei de 6.000 mii lei  
pentru finantarea lucrarilor de 
reabilitare termica a cladirilor de 
locuit multietajate de pe raza 
Municipiului Iasi – 30 blocuri. 
 

In vederea realizrii unui 
transport rutier modern in 
conditii de siguranta si confort al 
utilizatorului cu respectarea 
normelor europene de protectie a 
mediului este necesar a fi 
demarate lucrari  de modernizare 
integrala a drumurilor nationale  
care strabat Municipiul Iasi (DN 
24 si DN 28) 
Alocarea acestor fonduri va duce 
la o dezvoltare a infrastructurii 
rutiere absolut necesara judetului 
Iasi si zonei Moldovei. 
 
Sursa de finantare:sume alocate 
din bugetul de stat: capitolul 6101 –
Ordine publica si siguranta 
nationala , grupa /titlul 01-cheltuieli 
curente. 
 
 
 
Reabilitarea termica a celor 30 
blocuri - cladiri de locuit 
multietajate este absolute 
necesara in vederea imbunatatirii 
conditiilor de locuit .  
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sumele propuse  prin  proiectul  
de  buget  pentru  aceste 
ministere au  fost  stabilite  în  
raport  cu sarcinile  ce le  revin  
în  anul  2011.  
 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, iar în 
cursul anului, până la data de 31 
octombrie, ordonatorii principali 
de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
redistribuiri de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 
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Alocarea sumei de 44.000. mii lei  
finalizarii noului depozit ecologic 
si inchiderea celui vechi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alocarea sumei de 2.400 mii lei  
pentru reabilitarea cladirii 
viitorului Muzeu Municipal Iasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa de finantare: sume alocate 
din bugetul de stat: capitolul 6101 –
Ordine publica si siguranta 
nationala , grupa /titlul 01-cheltuieli 
curente. 
 
 
 
Este necesara finalizarea 
depozitului ecologic aferent 
orasului Iasi cu inchiderea celui 
vechi din motive de sanatate 
publica si de mediu. 
 Sursa de finantare: Ministerul 
Finantelor Publice,  Capitolul 5401, 
subcapitolul 50- alte servicii 
publice generale 
 
 
 
Este necesara reabilitatea cladirii 
viitorului Muzeu Municipal Iasi 
care este prevazut sa functioneze 
intr-o cladire monument istoric. 
 
Sursa de finantare: Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, capitolul 8001- Actiuni 
generale economice, comerciale  si 
de munca 
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Alocarea sumei de 8.400 mii lei  
pentru constructia unui bazin de 
inot/polo in Iasi. 
 
 
 
 

AUTOR: Deputat Independent, 
Tudor Ciuhodaru,  

Este necesar a fi sustinute 
activitatile sportive in Iasi. In 
prezent nu exista nici un bazin de 
inot/polo in orasul Iasi. 
 
Sursa de finantare: Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului, capitolul 8001- Actiuni 
generale economice, comerciale  si 
de munca 
 

268.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 200 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Vartop 
pentru pietruirea drumurilor 
comunale din comuna Vartop, 
judetul Dolj 
 
AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 
MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
   Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor. 

 
269.  Legea Bugetului de stat 

Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 3500 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Terpezita 
pentru asfaltare DC 103 Terpezita- 
Caciulatu (6 km, SF+PF) din comuna 
Terpezita, judetul Dolj 
 
AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 
MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
   Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor. 

 

270.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 7500 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Vela 
pentru asfaltarea drumurilor DC 63 
Rapa Rosie- Stubei  (SF), din 
comuna Vela, judetul Dolj. 
 
AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 
MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
   Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor. 

 
271.  Legea Bugetului de stat 

Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 200 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Caraula 
pentru pietruire DC din comuna 
Caraula, judetul Dolj 
 
AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 
MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
   Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
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finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor. 

 

272.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 7500 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Vela 
pentru asfaltarea drumurilor DC 63 
Rapa Rosie- Stubei  (SF), din 
comuna Vela, judetul Dolj. 
 
AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 
MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
   Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
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Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor. 

 
273.  Legea Bugetului de stat 

Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 200 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Caraula 
pentru pietruire DC din comuna 
Caraula, judetul Dolj 
 
AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 
MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
   Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
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Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor. 

 

274.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 2600 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Salcuta 
pentru asfaltarea drumurilor DC 101 
(2,6 km) din comuna Salcuta, judetul 
Dolj. 
 
AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 
MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
   Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
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cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor. 

 
275.  Legea Bugetului de stat 

Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 2000 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Cetate 
pentru DC (HG 577) receptionat si 
neachitat in comuna Cetate, judetul 
Dolj. 
 
AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 
MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
   Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
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pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor. 

 

276.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 4300 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Cetate 
pentru drum de exploatare (10 km) in 
comuna Cetate, judetul Dolj 
 
AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 
MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
   Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 
 

277.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 400 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Cetate 
pentru construire pod raul Drincea in 
comuna Cetate, judetul Dolj. 
 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
   Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 
MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 

 

278.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 1000 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Maglavit 
pentru asfaltare strazi rurale  (5 km) 
in comuna Maglavit, judetul Dolj 
 
AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 
MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
   Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
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Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor. 
 

279.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 500 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Unirea 
pentru pietruire strazi rurale (30 km) 
in comuna Unirea, judetul Dolj 
 
AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 
MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
   Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
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577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor. 
 

280.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 100 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Motatei 
pentru reabilitare doua poduri peste 
raul Balasan din comuna Maglavit, 
judetul Dolj 
 
AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 
MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
   Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 
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281.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 2000 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Orodel 
pentru asfaltare DC 61 Carpen- 
Calugarei- Orodel- Caraula- Izvoare 
(5 km), comuna Orodel, judetul Dolj. 
 
AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 
MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
   Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor. 
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282.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 1000 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Plenita 
pentru asfaltare DC 58 Plenita- 
Castele Traiane (3,5 km), din 
comuna Plenita, judetul Dolj 
 
AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 
MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
   Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

 

283.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 2000 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Varvor 
pentru modernizare DC 100 de la km 
6,5 la km 12, 3 din comuna Varvor, 
judetul Dolj. 
 
AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 
MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingereaSe 
propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
   Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
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Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor. 

 

284.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 500 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Varvor 
pentru pietruire DC 132 Ciutura- 
Perisor (2,3 km) din comuna Varvor, 
judetul Dolj 
 
AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 
MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
   Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
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Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor. 

 

285.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 500 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Varvor 
pentru pietruire drumuri vicinale din 
satul Ciutura 2, 5 km in comuna 
Varvor, judetul Dolj. 
 
AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 
MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
   Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
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Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor. 

 

286.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 550 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Varvor 
pentru  pietruire drumuri vicinale din 
satul Gabru 3 km, din comuna 
Varvor, judetul Dolj 
 
AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 
MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
   Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
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577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor

287.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 600 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Varvor 
pentru pietruire drumuri vicinale din 
satul Dobromira 4 km in comuna 
Varvor, judetul Dolj. 
 
AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 
MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
   Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor

288.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 500 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Varvor 
pentru  pietruire drumuri vicinale din 
satul Bujoru 3 km, din comuna 
Varvor, judetul Dolj 
 
AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 
MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
   Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
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apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor. 

 

289.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 8401, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, anexa nr. 03/24/02, cu 
suma de 100 mii RON,  sumă 
necesară Consiliului Local Verbita 
pentru pietruire DC din satul 
Verbicioara 7 km, din comuna 
Verbita, judetul Dolj. 
 
AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 
MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
   Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
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finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor

290.  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Articol 02 
Alineat 13 Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru dezvoltarea 
infrastructurii rutiere suma de 6.000 
mii lei pentru obiectivul „Extindere 
și reabilitare străzi în municipiul 
Slobozia” către municipiul Slobozia, 
județul Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: 
Deputat Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 
 

Proiectul privind extinderea şi 
reabilitarea străzilor din municipiul 
Slobozia cuprinde modernizarea a 
peste 75 străzi aferente cartierelor 
de locuit, dar şi cartierelor noi de 
locuinţe ale căror terenuri au fost 
acordate tinerilor conform Legii nr. 
15/2003. 
Valoarea totală a contractului 
privind extinderea şi reabilitarea 
străzilor este de aproximativ 36,3 
milioane de lei, proiect multianual, 
a cărui realizare se derulează pe trei 
ani. 
 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. Suma propusa pentru  
intretinerea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta 

291.  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Articol 01 
Alineat 28 Întreţinerea 
infrastructurii rutiere 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru întreţinerea 
infrastructurii rutiere suma de 1.000 
mii lei pentru obiectivul 
„Sistematizare şi reorganizare 
circulaţie intersecţia DN2A-DN21” 
către municipiul Slobozia, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Investiţia face parte din sistemul 
naţional şi este aferentă drumurilor 
naţionale DN21 şi DN21A. 
Încă din anul 2009, autoritatea 
publică a demarat proiectul privind 
sistematizarea şi reorganizarea 
circulaţiei rutiere la intersecţia 
DN2A – DN21 în vederea 
fluidizării circulaţiei rutiere, nodul 
reprezentat de cele două importante 
drumuri naţionale, cât şi a 
circulaţiei aferente Bulevardului 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. Suma propusa pentru  
intretinerea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta. În 
bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
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 Matei Basarab. 
Reorganizarea şi sistematizarea 
menţionată constă în realizarea unui 
sens giratoriu cu câte două benzi de 
circulaţie, care să permită preluarea 
traficului rutier din Moldova, prin 
Brăila, Slobozia şi autostrada A2, 
cât şi preluarea traficului rutier de-a 
lungul râului Ialomiţa, reprezentat 
de DN2A Constanţa-Slobozia-
Urziceni-Bucureşti. 
Valoarea estimată a proiectului este 
de cca. 1.800.000 lei, proiectul 
având ca termen de punere în 
funcţiune sfârşitul anului 2010. 
 

finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 
 

 

292.  Anexa 3/24/02 – cap.5001-
subcap.01- -titlul VI-art.01-alin 01 

Fluidizare trafic rutier intersecţie 
DN1A cu DN 1B, comuna Blejoi, 
Prahova 
 
Valoare: 2000000 RON 
 
 
Deputat Marian Florian Săniuţă - 
PSD 

Interescţia drumurilor DN1A şi 
DN1B reprezintă un nod rutier cu 
trafic foarte mare, de mii de maşini 
zilnic. Fluidizarea acestuia ar duce 
la rezolvarea blocajelor de trafic şi 
la preîntâmpinarea accidentelor. / 
Bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
1. Suma propusa pentru  
intretinerea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta. 

 

293.  
Anexa 3 / 24 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   
Reabilitare şi modernizare 10 străzi, 
oraş Mizil, Judeţul Prahova 
 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2011 la Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 215 -

Suma alocată: 5.900 mii lei 
 
 
Deputat Adrian Năstase 

Grupul PSD+PC – Camera 
Deputaţilor 
 

Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

294.  

Anexa 3 / 24 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   
Asfaltare drumuri locale comuna 
Râfov, Judeţul Prahova - 
modernizare 1,8 km 
 
Suma alocată: 1.000 mii lei 
 
Deputat Adrian Năstase 

Grupul PSD+PC – Camera 
Deputaţilor 
 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2011 la Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune respingerea întrucât: 
Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor
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295.  

Anexa 3 / 24 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Refacere pod, comuna Vadu Sapat, 
Judeţul Prahova 
 
Suma alocată: 350 mii lei 
 
Deputat Adrian Năstase 

Grupul PSD+PC – Camera 
Deputaţilor 
 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
.În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 
 

296.  

Anexa 3 / 24 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   
Drumuri locale comuna Baba Ana 
Judeţul Prahova - Studiu de 
fezabilitate, avize, expertize, ridicări 
topo, studii geo – 10 km drum 
comunal 
 
Suma alocată: 200 mii lei 
 
 
Deputat Adrian Năstase 

Grupul PSD+PC – Camera 
Deputaţilor 
 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2011 
la Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 

Se propune respingerea întrucât: 
Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 
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297.  

Anexa 3 / 24 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   
Trotuar pietonal, sat Baba Ana, 
comuna Baba Ana Judeţul Prahova  
 
Suma alocată: 300 mii lei 
 
 
Deputat Adrian Năstase 

Grupul PSD+PC – Camera 
Deputaţilor 
 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2011 la Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune respingerea întrucât: 
Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor

298.  

Anexa 3 / 24 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   
Drumuri locale comuna Călugăreni 
Judeţul Prahova - pietruire şi 
asfaltare 
 
Suma alocată: 1.000 mii lei 
 
 
Deputat Adrian Năstase 

Grupul PSD+PC – Camera 
Deputaţilor 
 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2011 la Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune respingerea întrucât: 
Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
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cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor

299.  

Anexa 3 / 24 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   
Drumuri locale comuna Colceag, 
Judeţul Prahova - reabilitate drumuri 
 
Suma alocată: 350 mii lei 
 
Deputat Adrian Năstase 

Grupul PSD+PC – Camera 
Deputaţilor 
 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2011 la Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune respingerea întrucât: 
Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor

300.  

Anexa 3 / 24 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   
Alei pietonale, comuna Fulga, 
Judeţul Prahova  
 
Suma alocată: 600 mii lei 
 
Deputat Adrian Năstase 

Grupul PSD+PC – Camera 
Deputaţilor 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2011 la Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
.În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale 
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301.  

Anexa 3 / 24 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   
Modernizare drum clasificat D.C. 74 
comuna Fulga, Judeţul Prahova - 
modernizare 
 
Suma alocată: 600 mii lei 
 
 
Deputat Adrian Năstase 

Grupul PSD+PC – Camera 
Deputaţilor 
 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2011 la Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune respingerea întrucât: 
Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor

302.  

Anexa 3 / 24 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   
Drumuri locale comuna Fulga, 
Judeţul Prahova - modernizare 
 
Suma alocată: 500 mii lei 
 
 
Deputat Adrian Năstase 

Grupul PSD+PC – Camera 
Deputaţilor 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2011 la Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune respingerea întrucât: 
Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
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Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor

303.  

Anexa 3 / 24 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   
Drumuri locale comuna Gura 
Vadului, Judeţul Prahova - 
modernizare 
 
Suma alocată: 252 mii lei 
 
 
Deputat Adrian Năstase 

Grupul PSD+PC – Camera 
Deputaţilor 
 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2011 la Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune respingerea întrucât: 
Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

304.  

Anexa 3 / 24 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   
Asfaltare drumuri locale comuna 
Jugureni, Judeţul Prahova - 
modernizare 10 km 
 
Suma alocată: 4.000 mii lei 
 
 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2011 la Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune respingerea întrucât: 
Lucrările de asfaltare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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Deputat Adrian Năstase 

Grupul PSD+PC – Camera 
Deputaţilor 
 

local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

305.  Anexa 3/24/02 
Cap.8401 
Grupa 51 

Alin 13 
Art.02 
Titlu 4 

 

Se suplimentează cu suma de 
330 mii lei finalizarea 
investiţiei „Construire pod 
peste răul Cracău” sat 
Oslobeni, comuna Bodeşti, 
judeţul Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan 
CHELARU 

Obiectivul de investiţie a 
fost afectat de inundaţiile 
din vara anului 2010 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare  
În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 

 

306.  Anexa 3/24/02 
Cap.8401 
Grupa 51 

Se suplimentează cu suma de 
414 mii lei finalizarea 
investiţiei „Construire de 

Obiectivul de investiţii a 
fost aprobat prin OG 
nr.7/2006, suma aprobată a 

Se propune respingerea întrucât: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
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Alin 13 
Art.02 
Titlu 4 

 
 

poduri, podeţe şi punţi 
pietonale”, comuna Negreşti, 
judeţul Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan 
CHELARU 

fost de 1.480,95 mii lei, 
suma alocată a fost de 
1.066,95 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare  
În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 

 

307.  Anexa 3/24/02 
Cap.8401 
Grupa 51 

Alin 13 
Art.02 
Titlu 4 

 

Se suplimentează cu suma de 
129 mii lei investiţia 
„Construire pod peste pârăul 
Pietrosul  La Hanganu”, 
comuna Gâdinți, judeţul 
Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan 
CHELARU 

Suma este necesară 
continuării şi finalizării 
investiţiei 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare  
În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
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finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 
 

308.  Anexa 3/24/02 
Cap.8401 
Grupa 51 

Alin 13 
Art.02 
Titlu 4 

 

Se aprobă alocarea sumei de 
300 mii lei necesară 
investiţiei „Construire dig 
apărare mal stâng râul Siret 
3,6 km în zona Gâdinți”, 
comuna Gâdinți  , judeţul 
Neamţ 
Autori:  

Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan 
CHELARU 

Obiectivul de investiţie a 
fost afectat de inundaţiile 
din vara anului 2010 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare  
În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 
 

309.  Anexa 3/24/02 
Cap.8401 
Grupa 51 

Alin 13 
Art.02 
Titlu 4 

Se suplimentează cu suma de 
151.954 mii lei finalizarea 
investiţiei „Poduri peste 
pârâul Vale Albă din satele 
Arămoaia și Tupilați” 

Obiectivul de investiţii a 
fost aprobat prin HG 
nr.7/2006, HG 
1599/2006,HG 379/2007, 
HG 856/2007, HG 
1440/2007, HG 341/2008, 

Se propune respingerea întrucât: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
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 comuna Tupilați, judeţul 
Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan 
CHELARU 

HG 710/2008 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare  
În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 
 

310.  Anexa 3/24/02 
Cap.8401 
Grupa 51 

Alin 13 
Art.02 
Titlu 4 

 

Se aprobă alocarea sumei de 
1806,69 mii lei necesară 
investiţiei „Construire  pod 
comuna Piatra Șoimului- pod 
în lungime de 50 m peste râul 
Iapa, pct. Deleni și 
construirea a 700 mL de 
Gadioane ”, comuna Piatra 
Șoimului  , judeţul Neamţ 
Autori:  

Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan 
CHELARU 

Suma este necesară 
demarării proiectului 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare  
În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
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autorităţilor locale. 
 

311.  Anexa 3/15 – Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii  pentru introducerea în 
Anexa 3/24/29 a unei fişe noi, „Fişa 
obiectivului de investiţii Drum 
centură ocolitoare oraş Galaţi” – 
studiu de fezabilitate şi proiect - 
10000 mii lei    
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
 
Autori : Sen. Gheorghe Saghian,  
Dep. Viorel Ştefan, Dep. Dan Nica, 
Dep. Lucreţia Roşca, Dep. Florin 
Pâslaru - Grup PSD + PC 
 

Este absolut necesar să se 
construiască o centură ocolitoare a 
oraşului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Cheltuielile pentru studiile de 
fezabilitate se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C – „Alte cheltuieli de 
investiţii”, categoria „c) 
cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

312.  MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR SI 
INFRASTRUCTURII 
 
Anexa 3/24/29 
Cod obiectiv 354 
REABILITARE DN 2D 
FOCSANI - OJDULA KM 
0+000- 118+873 

CAP. 8401 TRANSPORTURI 
84015501 A. Transferuri interne 
8401550112  Investitii ale 
agentilor economici cu capital de 
stat 
 
Se suplimenteaza cu 100.000 mii 
lei suma pentru anul  2011 pentru 
acest obiectiv, astfel incat 
propunerea de buget va fi 
126.363 mii lei 
 
SENATOR   MIRON TUDOR 

MITREA 

DEPUTAT  CRISTIAN 

DUMITRESCU 

DEPUTAT CIPRIAN NICA 

DEPUTAT ANGEL TÎLVĂR 

GRUP   PSD 

Suplimentarea acestei sume 
este necesara pentru finalizarea 
investitiei Reabilitare DN 2D 
Focsani – Ojdula, investitie prin 
care se va dezvolta o reţea 
rutieră modernă aliniată la 
standardele europene, care va 
asigura si dezvoltarea zonei  
pentru turism si activitati 
economice 
Sursă de finanţare:  

Bugetul de stat 

Se propune respingerea întrucât: 
- nu este identificată concret 
sursa de finanţare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, iar în 
cursul anului, până la data de 31 
octombrie, ordonatorii principali 
de credite pot solicita 
Ministerului Finanţelor Publice 
redistribuiri de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 

 . 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 227 -

 

313.  MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR SI 
INFRASTRUCTURII 
 
Anexa 3/24/29 
Cod obiectiv 3 
c.Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 

CAP. 8401 TRANSPORTURI 
 
Se suplimenteaza cu 5.000 mii lei 
pentru inceperea investitiei 
privind Reabilitare si Modernizare 
DN2L Soveja – Lepsa (DN2D)  
 
SENATOR   MIRON TUDOR 

MITREA 

DEPUTAT  CRISTIAN 

DUMITRESCU 

DEPUTAT CIPRIAN NICA 

DEPUTAT ANGEL TÎLVĂR 

GRUP   PSD 

Suplimentarea acestei sume in 
bugetul Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii 
este necesara pentru inceperea 
investitiei privind Reabilitare si 
modernizare DN 2L Soveja – 
Lepsa (DN2D). Realizarea 
acestei investitii va asigura o 
reţea rutieră modernă aliniată la 
standardele europene. 
De asemenea prin realizarea 
acestei investitii se va asigura 
dezvoltarea economico-sociala 
zonei, prin crearea de 
oportunitati si de noi locuri de 
munca in special in domeniul 
turistic 
Sursă de finanţare:  
Bugetul de stat 

Se propune respingerea întrucât: 
- nu este identificată concret 
sursa de finanţare. 
- Cheltuielile pentru studiile de 
fezabilitate se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C – „Alte cheltuieli de 
investiţii”, categoria „c) 
cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

314.  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa 3/26 

Continuarea  lucrărilor la  Calea Ferată 
Vâlcea-Vâlcele. Valoare totală: 
800.000.000.lei 
Propunere pentru 2011: 100.000.000  lei 

Dacă nu se intervine rapid toate 
lucrările realizate vor fi supuse 
degradării 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
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Autor: Aurel Vlădoiu - PSD al Guvernului se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

 

315.  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa 3/26 

Modernizare DN7D km 0+000-31+360   
Caineni – Perisani – Curtea de Arges 
(Proiectare şi execuţie) 
Total: 850 mii lei 
Propunere pentru 2011: 850 mii lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

 

316.  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa 3/26 

Consolidare si refacere drum DN 65C 
km 34/111 Horezu  
( in continuare ) 
Propunere 2011: 1.800.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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şi completările ulterioare. 
 

317.  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa 3/26 

Refacere pod DN67 km 147+542 / 
Maldarasti 
(in continuare )  
Propunere 2011: 510.106 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

 Se propune respingerea întrucât: 
- nu este identificată sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
 
. 

 

318.  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa 3/26 

Reabilitare DN 64 / Dragasani - Valcea 
( in continuare ) 
Propunere 2011: 10.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

 Se propune respingerea întrucât: 
- nu este identificată sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

 

319.  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa 3/26 

Reabilitare DN 7A – Brezoi –Voineasa - 
Vidra 
Propunere 2011: 10.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

 Se propune respingerea întrucât: 
- nu este identificată sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
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320.  Anexa nr. 3/24/02 pag. 6 
Cap. 8401 
Titlu 55 
Art. 01 
 

Reabilitare, modernizare DN 24 (4 
benzi) Crasna – Vaslui – Iaşi, 95 km 
 
 
  
Valoare: 345.500 mii lei 
  
Autori:  
deputat PSD+PC CRISTEA 
VICTOR 
senator PSD+PC SILISTRU DOINA 
 

Motivare: 
Zona Bârlad – Crasna – Vaslui – 
Iaşi este o zonă izolată, ca urmare 
nu este atractivă pentru investiţii, 
deşi sunt terenuri şi forţă de muncă. 
Zona fiind graniţa de Est a U.E, 
reabilitarea şi modernizarea ar 
contribui la deschiderea de 
investiţii interne şi externe, la 
reducerea decalajului economic şi 
social faţă de celelalte zone ale ţării 
şi, deci, a decalajului României faţă 
de ţările dezvoltate din U.E. 
Totodată ar creşte fluidizarea 
circulaţiei rutiere spre Vama Albiţa, 
Ungheni, Siret, dacă se realizează 
creşterea capacităţii rutiere prin 
lărgirea drumului cu o bandă pe 
fiecare sens. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Transportului 
şi Infrastructurii.  
 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

 

321.  Anexa nr. 3/24/02 pag. 7 
Cap. 8401  
Titlu 04 
Art. 01 
 

Electrificarea şi dublarea căii ferate 
Tecuci-Iaşi 
 
Valoare: 400.000 mii lei 
 
Autori:  
deputat PSD+PC CRISTEA 

Motivare: 
Electrificarea şi dublarea căii ferate 
Tecuci – Iaşi ar creşte numărul 
investitorilor în zonă, care până 
acum nu au fost interesaţi din cauza 
lipsei infrastructurii de transport 
necesare. Creşte siguranţa şi 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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VICTOR 
senator PSD+PC SILISTRU DOINA 
 

rapiditatea transportului de călători. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Transportului 
şi Infrastructurii. 

principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor alin. (1) al 
art. 43 al Legii nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii noi se cuprind în 
programul de investiţii publice 
numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora 
au fost aprobate. 

 

322.  

Anexa nr. 3/24 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea fondurilor 
în transferul către administraţia 
publică Bacău cu suma de 35 mil.lei 
pentru realizări, consolidări, 
modernizări de drumuri şi poduri în 
localităţile prezentate în anexă. 
 
Iniţiator: Iulian Iancu - Deputat PSD
 

Necesitatea îmbunătăţirii 
infrastructurii judeţului. 
 
Sursă de finanţare: bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii prin transfer către 
administraţia publică Bacău. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
 Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor 

323.   
Ministerul Transporturilor  si 
infrastructurii 

-PodMazilu  sat Asau                        
850000 RON             
-Pod Bobiceni                                   
100000 RON 
-Pod Agastin sat Apa-Asau              
700000 RON 
- Pod Adiaconitei sat Paltinis           
850000 RON 
-Pod  Pietrosu sat Paltinis               
1210000 RON 
-Pod Mateeni sat Apa-Asau            
1220000 RON 
-Pod Nogea sat Apa-Asau                 
850000 RON 
-Pod Zimbru sat Apa-Asau             
1210000 RON 
 
-Pod Halta Caralita sat Ciobanus     
1210000 RON 
-Modernizare DC 146 Km. 6-16  
10806000 RON  
 
Iniţiator: Iulian Iancu - Deputat PSD
 

Poduri distruse inundatii 
incepute si neterminate 
  
 “ 
                  “ 
 
 “ 
 
 “ 
 

2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor  

324.  Anexa nr. 3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Infrastructură rutieră locală – 10 km.  
valoare 5.000.000 lei 
 
Iniţiator: Iulian Iancu - Deputat PSD
 
 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic în cele 7 sate 
componente ale comunei, care 
până la momentul actual nu au 
beneficiat de nici o investiţie. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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Guvernului, cap.5001, grupa 50, 
art. 01 
 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor  

325.  Anexa nr. 3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Infrastructură rutieră locală – 10 km.  
valoare 5.000.000 lei 
 
Iniţiator: Iulian Iancu - Deputat PSD
 
 
 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic în cele 7 sate 
componente ale comunei, care 
până la momentul actual nu au 
beneficiat de nici o investiţie. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, 
art. 01 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
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 Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor

326.  Anexa nr. 3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 
 

Infrastructură rutieră, 
MODERNIZARE drum comunal  
DC 197 Floresti – Strugari   - 
5.600.000 lei 
 
Iniţiator: Iulian Iancu - Deputat PSD
 
 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic intre DN 2G  si 
DJ 118B-  SINGURA LEGATURA 
A COMUNEI CU CELE DOUA 
DRUMURI  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, 
art. 01 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

327.  Anexa nr. 3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 
Cod8402 Pod metalic, punţi 
pietonale comuna Solont, judeţ 
Bacău 
 

Infrastructură rutieră locală, valoare 
419 mii lei – diferenţa de asigurare 
până la finalizare. 
 
Iniţiator: Iulian Iancu - Deputat PSD
 

Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- nu este identificată sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
.În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
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lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 
 

328.  Anexa nr. 
 Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, anexa  
cu suma de : 2.000.000 RON 
 
 
Iniţiator:  
 
Deputat PSD Cornel Itu 
 
Grup PSD+PC 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 
 - construirea Centurii de Ocolire a 
Municipiului  
 Dej ,jud Cluj 
  -valoare – 2.000.000 lei 
 
  

Se propune respingerea întrucât: 
- nu este identificată sursa de 
finanţare, ceea ce contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările  

329.   
Anexa nr.3/24/02 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

 
Alocarea sumei de 6.200 mii lei 
Orasului Avrig, Judetul Sibiu, 
prevazuta in Contractul incheiat cu 
Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii pentru finalizarea 
investitiei in curs „ Alimentare cu 
apa a localitatilor Bradu si Sacadate 
Canalizarea.”.  
 

 
Motivatia amendamentului 
   Lucrarea a fost inceputa si s-au 
executat o buna parte a lucrarilor. 
Orasul Avrig a finantat  
peste cota sa de participare si nu 
mai are resurse, iar executantul a 
sistat lucrarile, care incep sa se 
degradeze. 
 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
Lucrările de alimentare cu apa 
nu se finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
 Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
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Autor 
  Dep.Silvestru-Mircea Lup 
               Grup PSD+PC 

 Sursa de finantare 
   Bugetul Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii, 
prin redistribuirea sumelor 
prevazute prin Proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2011 
pentru programul de alimentari cu 
apa. 

local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 

 

330.   
Anexa nr.3/24/02 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 

 
Alocarea sumei de 400 mii lei 
Comunei Porumbacu de Jos, 
Judetul Sibiu, pentru finalizarea 
investitiei in curs „ Alimentare cu 
apa a localitatii Sarata.”.  
 
 
 
 
 
 
 
Autor 
  Dep.Silvestru-Mircea Lup 
               Grup PSD+PC 

 
Motivatia amendamentului 
   Lucrarea a fost inceputa si s-a 
executat cea mai mare parte a 
lucrarilor. Comuna Porumbacu de 
Jos a finantat intreaga lucrare dar 
nu mai are resurse, iar executantul a 
sistat lucrarile, care incep sa se 
degradeze. 
 
 Sursa de finantare 
   Bugetul Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii, 
prin redistribuirea sumelor 
prevazute prin Proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2011 
pentru programul de alimentari cu 
apa. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.  
Lucrările de alimentare cu apa 
nu se finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
. Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor . 
 

331.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii

Cap. 84.00 Transporturi 

DC 34 
Ciceu Mihaiesti - Ciceu Corabia – 

59.754.180 lei 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 

situata pe ultimele locuri la nivel 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
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Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

national. Suma propusa pentru 
suplimentarea bugetului si alocarea 

pe obiectiv este necesara pt. 
imbunatatirea niv. de trai in aceasta 

comunitate. 
Sursa de finantare – capitolul 

achizitii bunuri si servicii  

fi avută în vedere.  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

332.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii

Cap. 84.00 Transporturi 

DC 35 A 
Ciceu Giurgresti - Dumbraveni  -

900.000  lei                       
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 

situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 

suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 

imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 

Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
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finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor

333.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii

Cap. 84.00 Transporturi 

DC 37 Dobric-Ciceu Poieni 
- 5.000.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 

situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 

suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 

imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 

Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor

334.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii

Cap. 84.00 Transporturi 

DC 43 
Salva - M-rea Izvorul Tamaduirii 

-200.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 

situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 

suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
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imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 

Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 

finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor

335.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii

Cap. 84.00 Transporturi 

172 K Branistea -1.000.000 lei 
Str. Princ. Sat Orosfaia (reabilit.)   -

12.600.000 lei           
 

 Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan      

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 

situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 

suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 

imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 

Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.  
.În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale 
 

336.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii

Cap. 84.00 Transporturi 

DC 21B 
DJ 151-Tagu    -29.726.170 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 

situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 

suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
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imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 

Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 

finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor

337.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii

Cap. 84.00 Transporturi 

DJ 172 C 
Ilva Mica-Lesu-1.800.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 

situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 

suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 

imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 

Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.  
.În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale 
 

338.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii

Cap. 84.00 Transporturi 

DC 28 
DN 17-Coasta-5.750.000lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 

situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 

suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
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imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 

Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 

finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor

339.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii

Cap. 84.00 Transporturi 

DJ 172  
Tronson Agris-800.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 

situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 

suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 

imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 

Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.  
.În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale 
 

340.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii

Cap. 84.00 Transporturi 

Modernizare drumuri princ. Com. 
Sant-300.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 

situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 

suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
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imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 

Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 

finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor

341.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii

Cap. 84.00 Transporturi 

Reabilitare DC 16 
Herina-Tonciu -2.900.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 

situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 

suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 

imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 

Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
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cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor

342.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii

Cap. 84.00 Transporturi 

Reabilitare drum comunal 38 A – 
Tarlisua – Sendroaia- 

2.000.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 

situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 

suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 

imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 

Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor

343.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii

Cap. 84.00 Transporturi 

Reabilitare drum 245comunal 38 B – 
Tarlisua- Oarzina- 

1.000.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 

situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 

suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 

imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 

Sursa de finantare – capitolul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
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achizitii bunuri si servicii Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor

344.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii

Cap. 84.00 Transporturi 

Reabilitare drum 246comunal 
38 C Tarlisua-Racatesu- 

1.000.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 

situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 

suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 

imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 

Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor
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345.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii

Cap. 84.00 Transporturi 

Reabilitare drum comunal 
38 D Agries-Moliset – 

2.500.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 

situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 

suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 

imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 

Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor

346.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii

Cap. 84.00 Transporturi 

Reabilitare drum comunal 
DC 27 A Chirales-Tigau-Saniacob -

1.700.000 lei  
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 

situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 

suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 

imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 

Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 

Se propune respingerea Se 
propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

 

347.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii

Cap. 84.00 Transporturi 

Reabilitare drum comunal 
16 Sangeorzu Nou-Bungard-

11.000.000  
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 

situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 

suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 

imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 

Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor.  
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348.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii

Cap. 84.00 Transporturi 

Modernizare și asfaltare drum com. 
Monor-Gledin 

DC 13- 500.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 

situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 

suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 

imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 

Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor

349.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii

Cap. 84.00 Transporturi 

Modernizare drum comunal 
DC 33 Mintiu-Taure -45.000.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 

situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 

suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 

imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 

Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 

Se propune respingerea Se 
propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
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reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

 

350.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii

Cap. 84.00 Transporturi 

Modernizare drum comunal 40 B 
Nimigea de Jos-Nimigea de Sus-

25.000.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 

situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 

suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 

imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 

Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor.  
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351.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii

Cap. 84.00 Transporturi 

Reabilitare drum comunal 
DC 6 B Rusu Bargaului-Valea 

Poienii -11.000.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 

situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 

suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 

imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 

Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor

352.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii

Cap. 84.00 Transporturi 

Reabilitare DC 12 A Rustior-Lunca- 
9.000.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 

situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 

suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 

imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 

Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor

353.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii

Cap. 84.00 Transporturi 

Reabilitare drum comunal 
DC 11 DJ 173-Ardan -8.000.000 lei 

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 

situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 

suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 

imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 

Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 

. Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

 

354.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii

Reabilitare DC 2 E Rebra-Valea 
Lunga- 8.000.000 lei 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Cap. 84.00 Transporturi  
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 

suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 

imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 

Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 

Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.  
Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor

355.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii

Cap. 84.00 Transporturi 

Punte pietonala str. Petru Maior, 
mun. Bistrita = 500.000 lei  

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 

situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 

suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 

imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 

Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.  
În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 
 

356.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii

Amenajare si modernizare str. 
Slatinitei de la Km. 0+367 la Km. 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Cap. 84.00 Transporturi 5+172 , mun. Bistrita - 3.000.000 lei  
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 

suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 

imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 

Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 

Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.  
În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 
 

357.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii

Cap. 84.00 Transporturi 

Amenajare si modernizare str. 
Ghinzii de la Km. 1+887 la Km. 

5+698 = 2.000.000 lei 
 

Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 

situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 

suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 

imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 

Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.  
În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 
 

358.  Anexa 3/24 – Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii

Cap. 84.00 Transporturi 

Amenajare legatura din str. Libertatii 
spre zona Zavoaie, inclusiv 

construirea podului Berariei peste 
raul Bistrita = 1.000.000 lei  

 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Sen. PSD Prunea Dan 

Infrastructura judetului Bistrita-
Nasaud este una precara, fiind 

situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru 

suplimentarea bugetului si alocarea 
pe obiectiv este necesara pt. 

imbunatatirea niv. de trai in aceasta 
comunitate. 

Sursa de finantare – capitolul 
achizitii bunuri si servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.  
În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 
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359.  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii, Anexa 3/24/02, 
capitol 5001, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 13- Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii cu suma de 20.000 mii 
lei pentru construcţia centurii 
ocolitoare a oraşului Zimnicea între 
DN 5 C, km 58+450 – DN 51 km 
37+650  
 
Iniţiator: Nicolae Bănicioiu – 
deputat GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC şi Grupul  
parlamentar GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+PC din 
Camera Deputaţilor 

Centura se afla in fază de studiu de 
prefezabilitate. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor alin. (1) al 
art. 43 al Legii nr. 500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, obiectivele de 
investiţii noi se cuprind în 
programul de investiţii publice 
numai  dacă documentaţiile 
tehnico-economice ale acestora 
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au fost aprobate. 
 
 

360.  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii, Anexa 3/24/02, 
capitol 5001, titlul 51, articolul 01, 
alineatul 28- Întreţinerea 
infrastructurii rutiere 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii cu suma de 250 mii lei 
pentru reabilitare pod legătură DN 51 
şi DJ504, între comuna Ţigăneşti şi 
comuna Cernetu, peste râul Vedea, 
jud. Teleorman 
 
Iniţiator: Nicolae Bănicioiu – 
deputat GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC şi Grupul  
parlamentar GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+PC PC 
din Camera Deputaţilor 

Podul nu mai permite traversarea 
râului Vedea în condiţii de 
siguranţă.  Din această cauză 
transportul rutier între cele două 
localităţi se face pe rute ocolitoare. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar.  
În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 
 

 

361.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, cu suma de 150 mii 
lei, sumă necesară  pentru reabilitare 
drumuri comunale din localitatea 
Moara Vlasiei,  judetul Ilfov 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
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Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat Robert Sorin 
Negoita 
  GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC - Camera Deputaţilor 
 

dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

362.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, cu suma de 20 mii lei, 
sumă necesară  pentru reabilitarea 
drumurilor comunale din localitatea 
Chiajna,  judetul Ilfov 
 
Sursa de finanţare :Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
Autor: Deputat Robert Sorin 
Negoita 
  GRUPUL PARLAMENTAR 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
 Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
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PSD+PC+PC - Camera Deputaţilor 
 

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 
577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

363.  Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 

Se propune alocarea sumei de 2293 
mii lei pentru construcţie pasarela  
pietonala la centura localitatii 
Domnesti, judetul Ilfov 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului 
Autor: Deputat Robert Sorin 
Negoita 
  GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC - Camera Deputaţilor 
  

Această sumă este necesară pentru 
realizarea biectivului de investiţii 
menţionat. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 
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364.   
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii Anexa 3 / 24 / 23 
Proiectul 8 POS-T 

Suplimentarea sumei de 513 692 mii 
lei cu 30 000 mii lei necesară 
reabilitării km 65+850-73+085 din 
DN 24 astfel  
TOTAL CHELTUIELI 2011 – 543 
692 mii lei. 
 
 
 
( deputat Adrian Solomon, GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+PC ) 

Km 65+850-73+085 din DN 24 
au fost omişi din proiectul de 
reabilitare pentru că aceşti km 
coincid cu Bd. Republicii din 
municipiul Bârlad. Municipalitatea 
din Bârlad nu dispune de fondurile 
necesare reabilitării celor 8 km de 
drum naţional la standarde 
europene prin urmare acest moment 
este ocazia intervenţiei 
guvernamentale pentru realizarea 
unei investiţii europene de la un 
capăt la altul a DN 24. 

Sursă de finanţare – 
diminuarea corespunzătoare a 
programului de dezvoltarea 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural prevăzut 
la articolul 4 litera e) din prezenta 
lege. 

Se respinge amendamentul 
întrucât: 
1. Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

365.   
MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR ŞI 
INFRASTRUCTURII 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 538.921 
RON pentru continuarea 
modernizării străzilor comunale în 
comuna Milcovul 
Autor: Tîlvăr Angel- deputat 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 

Este necesară continuarea lucrărilor 
în vederea finalizării investiţiei  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea  

366.   
MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR ŞI 
INFRASTRUCTURII 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 300.000 
RON pentru modernizare drumuri 
comunale  în satele Călienii Noi şi 
Călienii Vechi, comuna Năneşti 
Autor: Tîlvăr Angel- deputat 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 

Este necesară continuarea lucrărilor 
în vederea finalizării investiţiei  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

367.   
MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR ŞI 
INFRASTRUCTURII 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 300.000 
RON pentru construirea peste râul 
Putna a unei punţi de trecere în zona 
Lalu- Vadu Roşca,comuna Năneşti 
Autor: Tîlvăr Angel- deputat 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 

 
 
 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 2.În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
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nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale. 

368.   
MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR ŞI 
INFRASTRUCTURII 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 
9.300.000 RON pentru modernizare 
drumuri de interes local,comuna 
Gugeşti 
Autor: Tîlvăr Angel- deputat 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 

Este necesară continuarea lucrărilor 
în vederea finalizării investiţiei  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
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Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

369.  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa 3/26 

Se propune alocarea din fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului a sumei de 200 mii lei 
pentru reparatii la drumul comunal 
35 din comuna Balcauti, Judetul 
Suceava 
Autor: deputat GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC Eugen 
Bejinariu 

Motivare: suma este necesara 
pentru reparatii la drumul comunal 
35 distrus in urma inundatiilor 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
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pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor  

370.  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa 3/26 

Se propune alocarea din fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului a sumei de 200 mii lei 
pentru decontarea lucrarilor de 
infrastructura din comuna 
MUSENITA, Judetul Suceava 
Autor: deputat GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC Eugen 
Bejinariu 

Motivare: suma este necesara 
pentru decontarea lucrarilor 
efectuate la drumuri, poduri, podete 
si alte lucrari de infrastructura 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 
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371.  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa 3/26 

Se propune alocarea din fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului a sumei de 8400 mii lei 
pentru modernizare drum comunal 
52 din comuna MUSENITA, 
Judetul Suceava 
Autor: deputat GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC Eugen 
Bejinariu 

Motivare: suma este necesara 
pentru modernizarea drumului 
comunal 52, cu trecere prin 
Musenita-Vascauti – Siret, in 
lungime de 7,2km, afectat de 
inundatii 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere.  
 

372.  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa 3/26 

Se propune alocarea din fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului a sumei de 3600 mii lei 
pentru continuarea si terminarea 
lucrarilor la Podul de la Talpa peste 
raul Siret, din comuna 
ZAMOSTEA, Judetul Suceava 
Autor: deputat GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC Eugen 
Bejinariu 

Motivare: suma este necesara 
pentru continuarea si terminarea 
lucrarilor la Podul de la Talpa peste 
raul Siret (lucrarea este executata in 
proportie de 70%) 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
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finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

373.  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa 3/26 

Se propune alocarea din fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului a sumei de 500 mii lei 
pentru decontarea lucrarilor efectuate 
la drumuri si podete distruse la 
inundatii, din comuna GRAMESTI, 
Judetul Suceava 
Autor: deputat GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC Eugen 
Bejinariu 

Motivare: suma este necesara 
pentru decontarea lucrarilor 
efectuate la drumuri si podete 
distruse la inundatii  
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în timpul exerciţiului bugetar. 
2. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
3. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind 
pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local 
clasate şi alimentarea cu apă a 
satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor 

374.  MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR SI 
INFRASTRUCTURII 
 
Anexa 3/24/29 
Cod obiectiv 354 
REABILITARE DN 2D FOCSANI 
- OJDULA KM 0+000- 118+873 

CAP. 8401 TRANSPORTURI 
84015501 A. Transferuri interne 
8401550112  Investitii ale agentilor 
economici cu capital de stat 
 
Se suplimenteaza cu 100.000 mii lei 
suma pentru anul  2011 pentru acest 
obiectiv, astfel incat propunerea de 
buget va fi 126.363 mii lei 
SENATOR MIRON TUDOR 

MITREA 

DEPUTAT  CRISTIAN 

Suplimentarea acestei sume este 
necesara pentru finalizarea 
investitiei Reabilitare DN 2D 
Focsani – Ojdula, investitie prin 
care se va dezvolta o reţea rutieră 
modernă aliniată la standardele 
europene, care va asigura si 
dezvoltarea zonei  pentru turism si 
activitati economice 

Sursă de finanţare:  

Bugetul de stat 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Totodată, potrivit prevederilor 
Legii privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
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DUMITRESCU 

DEPUTAT CIPRIAN NICA 

DEPUTAT ANGEL TÎLVĂR 

GRUPUL PARLAMENTAR 

PSD+PC 

 
 

credite, iar în cursul anului, până 
la data de 31 octombrie, 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice redistribuiri 
de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de 
investiţii. 

375.  MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR SI 
INFRASTRUCTURII 
 
Anexa 3/24/29 
Cod obiectiv 3 
c.Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 

CAP. 8401 TRANSPORTURI 
 
Se suplimenteaza cu 5.000 mii lei 
pentru inceperea investitiei privind 
Reabilitare si Modernizare DN2L 
Soveja – Lepsa (DN2D)  
SENATOR MIRON TUDOR 

MITREA 

DEPUTAT  CRISTIAN 

DUMITRESCU 

DEPUTAT CIPRIAN NICA 

DEPUTAT ANGEL TÎLVĂR 

GRUPUL PARLAMENTAR 

Suplimentarea acestei sume in 
bugetul Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii 
este necesara pentru inceperea 
investitiei privind Reabilitare si 
modernizare DN 2L Soveja – Lepsa 
(DN2D). Realizarea acestei 
investitii va asigura o reţea rutieră 
modernă aliniată la standardele 
europene. 
De asemenea prin realizarea acestei 
investitii se va asigura dezvoltarea 
economico-sociala zonei, prin 
crearea de oportunitati si de noi 
locuri de munca in special in 
domeniul turistic 

Sursă de finanţare:  
Bugetul de stat 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- De asemenea, cheltuielile 
pentru studiile de fezabilitate se 
includ în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C – „Alte cheltuieli de 
investiţii”, categoria „c) 
cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
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PSD+PC 

 

credite. 

376.  MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR SI 
INFRASTRUCTURII 
 
Anexa 3/24/29 
Cod obiectiv 3 
c.Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii 

CAP. 8401 TRANSPORTURI 
 
Se suplimenteaza cu 5.000 mii lei 
pentru inceperea investitiei privind 
Reabilitare si Modernizare DN2R 
Martinesti – Dumbraveni  – Jitia  
SENATOR MIRON TUDOR 

MITREA 

DEPUTAT  CRISTIAN 

DUMITRESCU 

DEPUTAT CIPRIAN NICA 

DEPUTAT ANGEL TÎLVĂR 

GRUPUL PARLAMENTAR 

PSD+PC 

 

Suplimentarea acestei sume in 
bugetul Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii 
este necesara pentru inceperea 
investitiei privind Reabilitare si 
modernizare DN 2R Martinesti – 
Dumbraveni  – Jitia. Realizarea 
acestei investitii va asigura o reţea 
rutieră modernă aliniată la 
standardele europene. 
De asemenea prin realizarea acestei 
investitii se va asigura dezvoltarea 
economico-sociala zonei, prin 
crearea de oportunitati si de noi 
locuri de munca in special in 
domeniul turistic 

Sursă de finanţare:  
Bugetul de stat 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- De asemenea, cheltuielile 
pentru studiile de fezabilitate se 
includ în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C – „Alte cheltuieli de 
investiţii”, categoria „c) 
cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

377.  Anexa 3/24/29 
Obiectivul proiectului: 
Studii de fezabilitate, proiectare, 
execuţie lucrări de construcţie şi 
exproprieri 
 

Centură oraş Baia Mare continuată 
cu centura Baia Sprie 

- 5,000 mii lei; 

Autor: sen. M. Sorin PSD+PC 
 

 Se propune respingerea întrucât: 
- Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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- De asemenea, cheltuielile 
pentru studiile de fezabilitate se 
includ în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C – „Alte cheltuieli de 
investiţii”, categoria „c) 
cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

378.  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale administrației publice 
Articol 02 
Alineat 13 Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru dezvoltarea 
infrastructurii rutiere suma de 6.000 
mii lei pentru obiectivul „Extindere 
și reabilitare străzi în municipiul 
Slobozia” către municipiul Slobozia, 
județul Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: 
Deputat Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 
 

Proiectul privind extinderea şi 
reabilitarea străzilor din municipiul 
Slobozia cuprinde modernizarea a 
peste 75 străzi aferente cartierelor 
de locuit, dar şi cartierelor noi de 
locuinţe ale căror terenuri au fost 
acordate tinerilor conform Legii nr. 
15/2003. 
Valoarea totală a contractului 
privind extinderea şi reabilitarea 
străzilor este de aproximativ 36,3 
milioane de lei, proiect multianual, 
a cărui realizare se derulează pe trei 
ani. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
1. Lucrările de reabilitare a 
drumurilor comunale nu se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii.  
2. Potrivit Hotărârii de Guvern 
nr. 577/1997 privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, aceste obiective se 
finanţează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului în 
cadrul subprogramului privind 
pietruirea, reabilitarea şi/sau 
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asfaltarea drumurilor 

379.  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Articol 01 
Alineat 28 Întreţinerea 
infrastructurii rutiere 
 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru întreţinerea 
infrastructurii rutiere suma de 1.000 
mii lei pentru obiectivul 
„Sistematizare şi reorganizare 
circulaţie intersecţia DN2A-DN21” 
către municipiul Slobozia, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

Investiţia face parte din sistemul 
naţional şi este aferentă drumurilor 
naţionale DN21 şi DN21A. 
Încă din anul 2009, autoritatea 
publică a demarat proiectul privind 
sistematizarea şi reorganizarea 
circulaţiei rutiere la intersecţia 
DN2A – DN21 în vederea 
fluidizării circulaţiei rutiere, nodul 
reprezentat de cele două importante 
drumuri naţionale, cât şi a 
circulaţiei aferente Bulevardului 
Matei Basarab. 
Reorganizarea şi sistematizarea 
menţionată constă în realizarea unui 
sens giratoriu cu câte două benzi de 
circulaţie, care să permită preluarea 
traficului rutier din Moldova, prin 
Brăila, Slobozia şi autostrada A2, 
cât şi preluarea traficului rutier de-a 
lungul râului Ialomiţa, reprezentat 
de DN2A Constanţa-Slobozia-
Urziceni-Bucureşti. 
Valoarea estimată a proiectului este 
de cca. 1.800.000 lei, proiectul 
având ca termen de punere în 
funcţiune sfârşitul anului 2010. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Suma propusa pentru  
intretinerea  infrastructurii 
rutiere este prevazuta în sumă 
globală si se repartizează pe 
obiective de ordonatorul 
principal de credite în functie de 
prioritatile stabilite de acesta. 

 

380.  Anexa  nr 3/24, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune modernizarea drumului 
judeţean  DJ 792 B - Bârsa-Sebiş-
Moneasa (jud Arad) – Lunca –
Vaşcău (jud Bihor) – 40 km 

- Este un traseu foarte solici-tat de 
cetăţenii din cele două judeţe, 
având în vedere că distanţa rutieră 
dintre cele două judeţe se reduce cu 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
1. Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
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Valoare: 40 x 500.000 = 20.000.000 
eur  
                               sau = 86.000.000 
lei 
 
Avram Craciun – senator PSD 
Circa Elect.  nr 3 Arad 

mi-nim 60 km. 
- Pe acest traseu se află staţiunea 
balneao-climaterică MONEASA, o 
staţiune foarte căutată, atât de 
cetăţeni din ţară cât şi din exterior. 
- Staţiunea Moneasa, are program 
de activitate pe tot parcursul anului. 
Pentru aceste importante se impune 
modernizarea acestuia pe tot traseul 
drumului. 

prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale 
 

381.  

Anexa  nr 3/24, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune modernizarea drumului 
judeţean  DJ 750 C – DN 75- 
Sălciua-Valea Largă-Ponor- Râmeţi-
Geoaiu de Sus –Stremţ-Teiuş (jud 
Alba)- DN1 
L = 41,3 km 
 
Valoare 170.000 mii lei 
   
Autor: Avram Crăciun,  
             senator PSD 

 
- Este un traseu foarte solicitat de 
cetăţenii , având în vedere că între 
aceste aceste locuri şi municipiul 
Alba Iulia, este o strânsă legătură 
economică, spirituală şi geografică, 
dar rutieră mai puţin, iar acest drum 
ar fi chiar o premieră de bun augur, 
Distanţa ocolitoare s-ar reduce cu 
minim 100 km, - Acest traseu face 
legătura şi cu renumita mănăstire 
Râmeţi care adună de sărbătoari , 
anual,  mii de oameni, din diverse 
zone. 
- Din punct de vedere economic, ar 
da posiblitatea exploatărilor 
forestiere din zona munţilor 
Metaliferi.  
Pentru aceste importante 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere 
.În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale 
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considerente se impune 
modernizarea acestuia pe tot traseul 
drumului. 
Sursa: Programul guvernamental 
de reabilitare a drumurilor Judeţene 
 

382.  Anexa  nr 3/24, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune modernizarea drumului 
judeţean  DJ 107 I –  
DN 1- Aiud – Mogoş – Bucium –DH 
74 (Abrud-Alba) 
L = 76,5 km 
 
Valoare 320.000 mii lei 
   
Autor: Avram Crăciun,  
             senator PSD 

- Este un traseu foarte solicitat de 
cetăţenii , având în vedere că între 
aceste aceste locuri şi municipiul 
Alba Iulia la est, şi oraşul Abru, la 
vest, desieste o strânsă legătură 
economică, spirituală şi geografică, 
circulaţia este aproape imposibilă, 
iar acest drum ar fi chiar o premieră 
de bun augur, Distanţa ocolitoare s-
ar reduce cu minim 60 km, în 
ambele sensuri,  
- Acest traseu face legătura cu 
renumita mănăstire Râmeţi care 
adună de sărbătoari , anual,  mii de 
oameni, din diverse zone, precum şi 
cu unica Poiană a Narciselor. 
- Din punct de vedere economic, ar 
da posiblitatea exploatărilor 
forestiere din zona munţilor 
Metaliferi.  
Pentru aceste importante 
considerente se impune 
modernizarea acestuia pe tot traseul 
drumului. 
Sursa: Programul guvernamental 
de reabilitare a drumurilor Judeţene 
 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere 
.În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale 
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383.  Anexa  nr 3/24, Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune modernizarea drumului 
judeţean  DJ  108 –  
Făntănele (jud Cluj) – Mătişeşti – 
Horea – Albac – DN 75 (JUD Alba) 
L = 21,4 km 
 
Valoare 90.000 mii lei 
   
Autor: Avram Crăciun,  
             senator PSD 

- Este un traseu foarte solicitat de 
cetăţenii , având în vedere că între 
aceste localităţi şi municipiul 
Câmpeni, şi Municipiul Cluj, este o 
strânsă legătură economică, 
spirituală şi geografică, dar rutieră 
mai puţin, iar acest drum ar fi chiar 
o premieră de bun augur, Distanţa 
ocolitoare s-ar reduce cu minim 
150 km, - Acest traseu face legătura 
şi cu renumita Staţiune Fântânele şi 
Băişoara care adună de sărbătoari , 
anual,  mii de oameni, din diverse 
zone. 
- Din punct de vedere economic, ar 
da posiblitatea exploatărilor 
forestiere din zona muntelui Mare.  
Pentru aceste importante 
considerente se impune 
modernizarea acestuia pe tot traseul 
drumului. 
Sursa: Programul guvernamental 
de reabilitare a drumurilor Judeţene 
 

Se propune respingerea 
amendantului întrucât: 
Sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere 
.În bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 
nu sunt prevăzute sume pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări. Aceste cheltuieli se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor locale 
 

384.  Anexa 3/24/29 
Obiectivul proiectului: 
Studii de fezabilitate, proiectare, 
execuţie lucrări de construcţie şi 
exproprieri 
 

Centură oraş Baia Mare continuată 
cu centura Baia Sprie 

- 5,000 mii lei; 

Autor: sen. M. Sorin PSD+PC 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
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finanţare.” 
e asemenea, cheltuielile pentru 

studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C – „Alte cheltuieli de 
investiţii”, categoria „c) 
cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
 

385.  Proiecte noi: 
 

Drum expres (Rapid) Baia Mare, 
Intersecţie la Ardusat cu Drumul 
Nordului (Zalău-Seini-Halmeu) 

- 10,000  mii lei; 

Centura Sud oraş Seini cu pod peste 
Someş 

- 5,000 mii lei; 

Pod rutier peste graniţă la Sighetul 
Marmaţiei 

- 1,000 mii lei; 

Tunel pe sub muntele Gutin 
- 2,000 mii le 

Sursa de finaţare: din bugetul 

Reprezintă proiecte prioritare de 
modernizare a infrastructurii în 
zona de nord- vest. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
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existent al MTI în urma realocării 
sumelor între proiecte 

Autor: sen. M. Sorin Bota PSD+PC 

386.  Studii, proiect, avize şi realizare 
lucrări construcţie. 
 

Sat Săsar, com. Recea, str. Sub Dura  
- 1,000 mii lei; 

Autor: sen. M. Sorin Bota 
PSD+PC 
 

 

Dezvoltarea zonei industriale a 
localităţii prin facilitarea accesului. 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

387.  Cod obiectiv 353:  
Finanţarea lucrărilor de construcţie 
a studiilor şi proiectelor aferente şi 
exproprierilor necesare 
 

Senator PSD Georgică 
Severin,senator PSD Daniel 
Savu,senator PSD Sorin Bota,senator 
PSD Iulian Bădescu 
Autostrada Bucureşti-Braşov 
Suplimentarea tronsonului Bucureşti-
Ploieşti cu 40,000 mii lei. 
Sectorul Comarnic-Braşov cu 10,000 
mii lei 
 

Urgentarea realizării autostrăzii 
Bucureşti-Braşov. 
Din bugetul existent al MTI în 
urma relocării sumelor între 
proiecte. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

e asemenea, cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
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ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C – „Alte cheltuieli de 
investiţii”, categoria „c) 
cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
 

388.  Cod obiectiv 415 
Lucrări de execuţie 
 

Senator PSD Maramureş Sorin Bota, 
senator PNL Maramureş Titus Paşca,  
senator PSD Cluj Alexandru Cordoş, 
Deputat Cluj PSD Cornel Itu, Senator 
PNL Bihor Cornel Popa, Senator 
UDMR Sălaj Fekete Andras, deputat 
PNL Cluj Horia Uioreanu, senator 
PNL Cluj Marius Nicoară 

Autostrada Braşov‐Cluj‐Borş 
(Autostrada Transilvania) 

- 100,000 mii lei 
 

Creşterea ritmului de execuţie a 
Autostrăzii Transilvania. 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

389.  Reducerea bugetului alocat unor 
lucrări şi proiecte de modernizare a 
infrastructurii de transport 
 

Reducerea sumelor alocate pentru 
unele proiecte prevăzute în capitolul 
bugetar 8401 transporturi astfel: 

- Proiect 58 reţea de borne 
geodezice pe malurile 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
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Dunării-2,000 mii lei 
- Proiectul 60 sistem de 

management al traficului de 
nave CDMN şi informare 
asupra transportului pe ape 
interioare          - 4,000 mii 
lei; 

- Proiect 66 infrastructura 
pentru terminalul de 
containere în portul Olteniţa 
şi prelungire cheu aval         -
10,000 mii lei; 

- Proiect 68 sistem de colectare 
a deşeurilor generate de nave 
în porturile de pe Dunărea 
maritimă -10,000 mii lei; 

- Proiect 70 îmbunătăţirea 
condiţiilor de navigaţie pe 
sectorul Călăraşi- Brăila -
20,000 mii lei; 

- Proiect 74 aeroporturi 
prioritizate -5,000 mii lei; 

- Cod obiectiv 391 facilităţi 
pentru accesul persoanelor cu 
handicap în reţeaua de metrou 
Bucureşti -50,000 mii lei 

 
 

Autor: sen. M. Sorin Bota –PSD 
PSD+PC 

 

din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

e asemenea, cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C – „Alte cheltuieli de 
investiţii”, categoria „c) 
cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
 

390.  Cod obiectiv 418 
Proiect reabilitare Drumuri 

Se majorează bugetul cu 18,000 mii 
lei; 

 Creşterea ritmului de execuţie şi 
finalizarea a acestor proiecte. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
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Naţionale etapa a VI-a ( DN 18, 
DN 19, DN 79, DN 1C, DN 1H, 
DN 15A, DN 15, DN 12, DN 24, 
DN 14) 

 
Autor: sen. M. Sorin Bota 
PSD+PC 

 

Din bugetul existent al MTI în 
urma relocării sumelor între 
proiecte. 

Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

e asemenea, cheltuielile pentru 
studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C – „Alte cheltuieli de 
investiţii”, categoria „c) 
cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
 

391.  Cod obiectiv 424 
Linie nouă de cale ferată Vîlcele- 
Rm.Vâlcea 

Se majorează cu 10,000 mii lei; 
 

Autor: sen. M. Sorin Bota 
PSD+PC 

 

Creşterea ritmului de execuţie şi 
finalizarea a acestor proiecte. 
Din bugetul existent al MTI în 
urma relocării sumelor între 
proiecte. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:   
Nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
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finanţare.” 
e asemenea, cheltuielile pentru 

studiile de fezabilitate se includ 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C – „Alte cheltuieli de 
investiţii”, categoria „c) 
cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
 

 
 
 
 
 



  ANEXA NR.2  
          

                                 ORDONATOR 3/25  
 

AMENDAMENTE RESPINSE                                                          
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011 
 
 

Nr 

crt 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

1.  Bugetul de stat Suplimentarea bugetului pentru 
educaţie cu suma de 11,3 mld. RON, 
astfel încât suma totală alocată 
educaţiei să fie 32,4 mld RON: 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat   PSD de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 
DEPUTAT   PSD de Iaşi 
Prof. univ. dr. ing. Anghel STANCIU 

Motivare: Pentru a se asigura 
alocarea a 6% din PIB:  
Sursa de finanţare Reorganizarea 
întregului buget.  

Se propune respingerea deoarece 
nu este prezentată concret sursa 
de finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost astfel 
dimensionate încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice. 

2.  Anexa nr.3/25 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 
Cap.5001 
Grupa 20 
Titlul II Bunuri şi servicii 
Art.02 Reparaţii curente 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 astfel: 
 
Reabilitare Şcoala cu clasele I-VIII 
din localitatea Ravensca, comuna 
Şopotu Nou, judeţul Caraş-Severin cu 
suma de 30 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului

Necesitatea urgentă de sume pentru 
lucrări de reparaţii, consolidări, 
proiectări pentru buna desfăşurare a 
activităţilor din unitatea şcolară, 
avându-se în vedere că aceste lucrări 
sunt în derulare. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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Autori: deputat Adrian Merka 

în cursul exerciţiului bugetar 

3.  Anexa nr.3/25 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 
Cap.5001 
Grupa 20 
Titlul II Bunuri şi servicii 
Art.02 Reparaţii curente 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 astfel: 
 
Reabilitare Şcoala cu clasele I-VIII 
din localitatea Şinteu, comuna Şinteu, 
judeţul Bihor cu suma de 100 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: deputat Adrian Merka 

Necesitatea urgentă de sume pentru 
lucrări de reparaţii, consolidări, 
proiectări pentru buna desfăşurare a 
activităţilor din unitatea şcolară, 
avându-se în vedere că aceste lucrări 
sunt în derulare. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

4.  Anexa nr.3/25 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 
Cap.5001 
Grupa 20 
Titlul II Bunuri şi servicii 
Art.02 Reparaţii curente 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 astfel: 
 
Reabilitare Liceul Teoretic J.Kozacek 
din localitatea Budoi, comuna Popeşti, 
judeţul Bihor cu suma de 100 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori: deputat Adrian Merka 

Necesitatea urgentă de sume pentru 
lucrări de reparaţii, consolidări, 
proiectări pentru buna desfăşurare a 
activităţilor din unitatea şcolară, 
avându-se în vedere că aceste lucrări 
sunt în derulare. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

5.  Anexa nr.3/25 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 
Cap.5001 
Grupa 20 
Titlul II Bunuri şi servicii 
Art.02 Reparaţii curente 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 astfel: 
 
Finalizare construcţie campus şcolar 
oraş Nădlac, judeţul Arad cu suma de 
5.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

Necesitatea urgentă de sume pentru 
lucrări de construcţie şi finalizare 
campus şcolar. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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Autori: deputat Adrian Merka 

în cursul exerciţiului bugetar 

6.  Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Se propune alocarea din fondul de 
rezerva bugetara la dispoziţia 
Guvernului a sumei de 292 mii lei 
pentru decontarea lucrărilor de 
reabilitare a Scolii cu clasele I-IV din 
satul Vascauti si a Scolii cu clasele I – 
VIII din satul Bainet, comuna 
MUSENITA, Judeţul Suceava 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PSD Eugen Bejinariu 

Motivare: suma este necesara pentru 
decontarea lucrărilor de reabilitare a 
Scolii cu clasele I-IV din satul 
Vascauti, in valoare de 100mii lei si 
a Scolii cu clasele I – VIII din satul 
Bainet, in valoare de 192 mii lei, 
aflate intr-un stadiu avansat de 
degradare 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

7.  Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Se propune alocarea din fondul de 
rezerva bugetara la dispoziţia 
Guvernului a sumei de 500 mii lei 
pentru decontarea lucrărilor de 
reabilitare a Scolii cu clasele I – VIII 
Gramesti, comuna GRAMESTI, 
Judeţul Suceava 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PSD Eugen Bejinariu 

Motivare: suma este necesara pentru 
decontarea lucrărilor de reabilitare a 
Scolii cu clasele I – VIII Gramesti, 
aflata intr-un stadiu avansat de 
degradare 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

8.  Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Se propune alocarea din fondul de 
rezerva bugetara la dispoziţia 
Guvernului a sumei de 500 mii lei 
pentru reabilitarea termica a Scolii de 

Motivare: suma este necesara pentru 
reabilitarea termica a Scolii de Arte 
si Meserii Zvoristea 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
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Arte si Meserii Zvoristea, comuna 
ZVORISTEA, Judeţul Suceava 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PSD Eugen Bejinariu 

rezerva bugetara la dispoziţia 
Guvernului 

dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

9.  Ministerul Educaţiei, Cercetării 
Tineretului şi Sportului 
Anexa 3/25 

Se propune alocarea din fondul de 
rezerva bugetara la dispoziţia 
Guvernului a sumei de 300 mii lei 
pentru decontarea lucrărilor de 
reabilitare a Scolii cu clasele I-VIII si 
a Grădiniţei, din comuna 
ZAMOSTEA, Judeţul Suceava 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PSD Eugen Bejinariu 

Motivare: suma este necesara pentru 
decontarea lucrărilor de reabilitare a 
Scolii cu clasele I-VIII si a 
Grădiniţei  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

10.  Anexa nr.5 
 Bugetul de stat 

Suplimentarea cu 2,57 mld. RON a 
salariilor stabilite prin lege, precum şi 
contribuţiile aferente acestora din 
instituţiile de învăţământ 
preuniversitar de stat.  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
DEPUTAT   PSD de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 

Motivare: Pentru a se menţine 
nivelul salariilor de dinaintea 
diminuării cu 25%.  
Sursa de finanţare Reorganizarea 
întregului buget. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
cheltuielile cu salariile 
personalului din învăţământul 
preuniversitar au fost 
dimensionate în funcţie de 
numărul de personal şi salariile 
stabilite de legislaţia privind 
salarizarea în anul 2011 a 
personalului plătit din fonduri 
publice. De asemenea, 
amendamentul este neclat întrucât 
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DUMITRESCU nu se precizează concret modul 
de „reorganizare a întregului 
buget”. 

11.  Anexa 3/2531/16 la bugetul 
MECTS 

Alocarea sumei de 2,002 milioane 
RON pentru finanţarea Academiei de 
Ştiinţe Tehnice (AST). 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
DEPUTAT   PSD de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 
DEPUTAT   PSD de Iaşi 
Prof. univ. dr. ing. Anghel STANCIU 

Motivare: pentru susţinerea 
activităţii Academiei la nivelul 
anului 2010. 
Sursa de finanţare De la bugetul 
Unităţii Executive pentru Finanţarea 
învăţământului Superior şi A 
Cercetării Ştiinţifice Universitare – 
Anexa 3/2520/16 din Bugetul 
MECTS – unde sunt prevăzute 
subvenţii de 20 milioane RON. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea Academiei de Ştiinţe 
Tehnice. Potrivit prevederilor 
OUG nr. 79/2010 această unitate 
se finanţează din venituri proprii. 

12.  Anexa 3/25/02/10/A/51/01/02 Majorarea cu 242 milioane RON a 
fondurilor destinate finanţării de bază 
a învăţământului superior.  
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
DEPUTAT   PSD de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

Motivare: Pentru menţinerea acestei 
finanţări la nivelul anului 2010. 
Sursa de finanţare Reorganizarea 
întregului buget. 

Se propune respingerea deoarece 
nu este prezentată concret sursa 
de finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost astfel 
dimensionate încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice. 

13.  Anexa 3/25/02/5001/A/10 Majorarea cu 53 milioane RON a 
cheltuielilor de personal. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 

Motivare: Pentru menţinerea 
cheltuielilor de personal la nivelul 
anului 2010.  
Sursa de finanţare Reorganizarea 
întregului buget. 

Se propune respingerea deoarece 
nu este prezentată concret sursa 
de finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost astfel 
dimensionate încât să permită 
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Deputaţilor şi Senatului 
DEPUTAT   PSD de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

desfăşurarea activităţilor 
specifice. 

14.  Anexa 3/25/02/A/59/20 Majorarea cu 10 milioane  RON a 
sumelor destinate finanţării 
programelor sportive realizate la 
structurilor sportive de drept privat.  
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
DEPUTAT   PSD de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

Motivare: Pentru menţinerea 
cheltuielilor la nivelul anului 2010. 
Sursa de finanţare Reorganizarea 
întregului buget. 

Se propune respingerea deoarece 
nu este prezentată concret sursa 
de finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost astfel 
dimensionate încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice. 

15.  Anexa 3/25/02/6500/01/70 Majorarea cu 407 milioane RON a 
cheltuielilor de capital.  
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
DEPUTAT   PSD de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

Motivare: Pentru menţinerea 
cheltuielilor la nivelul anului 2010. 
Menţionăm că sunt în scădere cu 
64,36% faţă de anul 2010 şi sunt de 
cinci ori mai mici decât în 2009. 
Sursa de finanţare Reorganizarea 
întregului buget. 

Se propune respingerea deoarece 
nu este prezentată concret sursa 
de finanţare. Precizăm că 
bugetele celorlalţi ordonatori 
principali de credite au fost astfel 
dimensionate încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice. 

16.  Fondul de rezerva aflat la 
dispoziţia guvernului 

Modernizare baza sportiva, com. 
Breaza, jud. Mureş 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Valoare totala proiect 949.184 lei 
Suma necesară pentru finalizare 
949.184 lei 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, nu se precizează 
bugetul cărui ordonator urmează 
a se suplimenta, capitolul şi titlul 
de cheltuieli. 
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deputat PSD Gliga  Vasile Ghiorghe 
17.  Fondul de rezerva aflat la 

dispoziţia guvernului 
Înfiinţare grădiniţa in localitatea 
Toaca, comuna Hodac, jud. Mureş 
Autori: deputat PSD Gliga  Vasile 
Ghiorghe 

Valoare totala proiect 298.344  lei 
Suma necesară pentru finalizare 
148.344 lei  

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, nu se precizează 
bugetul cărui ordonator urmează 
a se suplimenta, capitolul şi titlul 
de cheltuieli.  

18.  Fondul de rezerva aflat la 
dispoziţia guvernului 

Reabilitare si extindere Şcoala 
Generala Jabenita, jud. Mureş 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PSD Gliga  Vasile Ghiorghe 

Suma necesara 403.291,61 lei din 
care 
146.814,15 cofinantare si 
256.477,46 TVA 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, nu se precizează 
bugetul cărui ordonator urmează 
a se suplimenta, capitolul şi titlul 
de cheltuieli. 

19.  Fondul de rezerva aflat la 
dispozitia guvernului 

Reabilitare Scoala Generala 
Solovastru, jud. Mures 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PSD Gliga  Vasile Ghiorghe 

Suma necesara 205.036,18 lei din 
care 
66.351,60 cofinantare si 
138.684,58 TVA 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, nu se precizează 
bugetul cărui ordonator urmează 
a se suplimenta, capitolul şi titlul 
de cheltuieli. 

20.  Fondul de rezerva aflat la 
dispozitia guvernului 

Achizitie si reabilitare Scoala generala 
Dedrad (clasele I – VIII) com. Batos 
jud. Mures 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PSD Gliga  Vasile Ghiorghe 

Valoare totala proiect 650.000 lei 
Suma necesară pentru finalizare 
650.000 lei 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, nu se precizează 
bugetul cărui ordonator urmează 
a se suplimenta, capitolul şi titlul 
de cheltuieli. 
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21.  Fondul de rezerva aflat la 
dispozitia guvernului 

Construire gradinita cu program 
normal Goreni, com. Batos jud. Mures
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PSD Gliga  Vasile Ghiorghe 

Valoare totala proiect 600.000 lei 
Suma necesară pentru finalizare 
600.000 lei 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, nu se precizează 
bugetul cărui ordonator urmează 
a se suplimenta, capitolul şi titlul 
de cheltuieli. 

22.  Fondul de rezerva aflat la 
dispozitia guvernului 

Extindere Şcoala generală Gurghiu, 
jud. Mures 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PSD Gliga  Vasile Ghiorghe 

Valoare totala proiect 315.742 lei 
Suma necesară pentru finalizare 
315.742 lei 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, nu se precizează 
bugetul cărui ordonator urmează 
a se suplimenta, capitolul şi titlul 
de cheltuieli. 

23.  Fondul de rezerva aflat la 
dispozitia guvernului 

Reabilitare Scoala Generala Suseni – 
valoare totala 450.000 lei, necesar de 
la bugetul national 450.000 lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PSD Gliga  Vasile Ghiorghe 

Valoare totala proiect 450.000 lei 
Suma necesară pentru finalizare 
450.000 lei 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, nu se precizează 
bugetul cărui ordonator urmează 
a se suplimenta, capitolul şi titlul 
de cheltuieli. 

24.  Fondul de rezerva aflat la 
dispozitia guvernului 

Achizitie cladire Scoala Generala si 
camin Cultural Ideciu de Jos si Ideciu 
de Sus, com. Ideciu de Jos, Jud. 
Mures 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 

Valoare totala proiect 1.181.965 lei 
Rest de plata 1.181.965 lei 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, nu se precizează 
bugetul cărui ordonator urmează 
a se suplimenta, capitolul şi titlul 
de cheltuieli. 
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Deputaţilor şi Senatului 
deputat PSD Gliga  Vasile Ghiorghe 

25.  Fondul de rezerva aflat la 
dispozitia guvernului 

Construire scoala, gradinita si sala de 
sport in localitatea Ideciu de Jos, Jud. 
Mures 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PSD Gliga  Vasile Ghiorghe 

Valoare totala proiect 3.400.000 lei 
Rest de plata 2.584.000 lei 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, nu se precizează 
bugetul cărui ordonator urmează 
a se suplimenta, capitolul şi titlul 
de cheltuieli. 

26.  Ministerul Educaţiei. Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, Anexa 
3/25, capitolul 5010, titlul XII, 
grupa 71, articolul 01, alineatul 
01, Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învaţămant preuniversitar. cu 1 
mil. ron. 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerul Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Sportului, 
Anexa 3/25, capitolul 5010, titlul XII, 
grupa 71, articolul 01, alineatul 01,cu 
suma de 1 milion ron necesară pentru 
reparatie capitala la Gradinita cu 
program prelungit nr. 3 din orasul 
Babadag-Jud Tulcea. 
 
 Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Horia Teodorescu – deputat PSD+PC 
şi Grupul  parlamentar PSD+PC 

Necesita reparatii urgente fiind 
improprie destinatiei pe care o are. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul  de 
rezervă bugetară aflate la dispozitia 
guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
 

27.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii capitale Grădiniţa 
COSTIŞA,  comuna COSTIŞA, 
judeţul Neamţ, în valoare de 150 mii 
lei 
 
Autori:  

Motivaţia: Localitatea Costişa se 
confruntă cu lipsa unui sediu 
adecvat pentru funcţionarea 
grădiniţei; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
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Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Independent Culiţă Tărâţă 

Tineretului şi Sportului. capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  
 
 

28.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Extinderea clădirii Grădiniţei cu orar 
prelungit a Şcolii nr. 2, localitatea 
SĂVINEŞTI, comuna SĂVINEŞTI, 
judeţul Neamţ, lucrare în continuare, 
valoare de 100 mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Independent Culiţă Tărâţă 

Motivaţia: numărul mare de 
preşcolari pentru spaţiul existent; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  
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29.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Finalizarea lucrărilor de investiţii, în 
valoare de 500 mii lei, la Grădiniţa 
din localitatea REDIU, comuna 
BÎRA, judeţul Neamţ 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Independent Culiţă Tărâţă 

Motivaţia: Copiii din această 
localitate nu au spaţiu pentru 
grădiniţă; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  
 
 

30.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii capitale la Şcoala de Arte şi 
Meserii, localitatea BODEŞTI, 
comuna BODEŞTI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 275 mii lei  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Independent Culiţă Tărâţă 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
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propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  
 
 

31.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii capitale la Şcoala Generală 
cu clasele I-VIII nr. 1, localitatea 
TRIFEŞTI, comuna TRIFEŞTI, 
judeţul Neamţ, în valoare de 400 mii 
lei   
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Independent Culiţă Tărâţă 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  
 
 

32.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii la Şcoala nr. 2 Mironescu, 
localitatea TAZLĂU, comuna 
TAZLĂU, judeţul Neamţ, în valoare 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
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de 100 mii lei   
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Independent Culiţă Tărâţă 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  
 
 

33.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Extindere, reabilitare şi dotare Şcoala 
cu clasele I-VIII nr.1, localitatea 
CEAHLĂU, com. CEAHLĂU, 
judeţul Neamţ, în valoare de 2911 mii 
lei  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Independent Culiţă Tărâţă 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
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reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  
 
 

34.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reabilitare acoperiş la Şcoala cu 
clasele I-X, localitatea MĂRGINENI, 
comuna MĂRGINENI, judeţul 
Neamţ, în valoare de 150 mii lei   
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Independent Culiţă Tărâţă 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  
 
 

35.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii la SAM şi Grădiniţa din 
localitatea VÂNĂTORI, comuna 
VÂNĂTORI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 298 mii lei    
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor şi 
preşcolarilor în timpul procesului de 
învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 15 -

Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Independent Culiţă Tărâţă 

unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  
 
 

36.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii capitale la Şcoala Generală 
Dumbrava, comuna TIMIŞEŞTI, 
judeţul Neamţ, în valoare de 150 mii 
lei   
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Independent Culiţă Tărâţă 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  
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37.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Înlocuire acoperiş la Şcoala cu clasele 
I-IV, localitatea SILIŞTEA, comuna 
ROMÂNI, judeţul Neamţ, în valoare 
de 70 mii lei    
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Independent Culiţă Tărâţă 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul  15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  
 
 

38.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Magazie materiale la Şcoala cu 
clasele I-VIII, localitatea SILIŞTEA, 
comuna ROMÂNI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 50 mii lei    
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Independent Culiţă Tărâţă 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
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Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  
 
 

39.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii Şcoala din localitatea 
SOCEA, comuna REDIU, judeţul 
Neamţ, în valoare de 70 mii lei    
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Independent Culiţă Tărâţă 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  
 
 

40.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii Şcoala din localitatea 
POLOBOC, comuna REDIU, judeţul 
Neamţ, în valoare de 30 mii lei    
 
Autori:  

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
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Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Independent Culiţă Tărâţă 

Tineretului şi Sportului. cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  
 
 

41.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Înlocuire acoperiş la SAM PIPIRIG, 
comuna PIPIRIG, judeţul Neamţ, în 
valoare de 200 mii lei     
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Independent Culiţă Tărâţă 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  
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42.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Instalat centrală termică la Şcoala 
Generală cu clasele I-VIII, localitatea 
STÎNCA, comuna PIPIRIG, judeţul 
Neamţ, în valoare de 50 mii lei     
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Independent Culiţă Tărâţă 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

43.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Amenajare grupuri sanitare şi 
instalaţii termice la Şcoala cu clase I-
VIII, localitatea SAGNA, comuna 
SAGNA, judeţul Neamţ, în valoare de 
650 mii lei (lucrare în continuare) 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Independent Ioan Munteanu 

Motivaţia: Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului de 
învăţământ şi îmbunătăţirea 
accesului la condiţii de învăţământ 
normale; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
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sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

44.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Înlocuit parchetul la Şcoala de Arte şi 
Meserii, localitatea BĂLUŞEŞTI, 
comuna ICUŞEŞTI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 50 mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Independent Ioan Munteanu 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

45.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii capitale la Şcoala Generală 
cls. I-VIII, localitatea SOLCA, 
comuna ONICENI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 400 mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Independent Ioan Munteanu 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 21 -

Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

46.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii la Şcoala de Arte şi Meserii, 
localitatea ONICENI, comuna 
ONICENI, judeţul Neamţ, în valoare 
de 100 mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Independent Ioan Munteanu 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

47.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reabilitare şarpantă, înlocuire 
învelitoare şi instalaţie termică,  la 
Şcoala POIENIŢA, localitatea 
POIENARI, comuna POIENARI, 
judeţul Neamţ, în valoare de 250 mii 
lei  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
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tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Independent Ioan Munteanu 

preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

48.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii capitale Şcoala cu cls. I-IV, 
localitatea CĂUŞENI, comuna 
BOGHICEA, judeţul Neamţ, în 
valoare de 100 mii lei  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Independent Ioan Munteanu 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

49.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Finalizarea lucrărilor la Grădiniţa de 
pe lângă Şcoala cu clasele I-VIII, 
localitatea TUPILAŢI, comuna 
TUPILAŢI, judeţul Neamţ, în valoare 
de 246 mii lei  
 

Motivaţia: Copiii din această 
localitate nu au spaţiu pentru 
grădiniţă; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
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Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Independent Ioan Munteanu 

capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

50.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Finalizarea lucrărilor de investiţii, în 
valoare de 500 mii lei, la Grădiniţa 
din localitatea REDIU, comuna 
BÎRA, judeţul Neamţ 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Independent Ioan Munteanu 

Motivaţia: Copiii din această 
localitate nu au spaţiu pentru 
grădiniţă; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuieilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

51.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii acoperiş la SAM BOZIENI, 
comuna BOZIENI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 200 mii lei 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
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Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Independent Ioan Munteanu 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

52.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Finalizare construcţie Şcoala Generală 
nr. 2, localitatea MIRON COSTIN, 
comuna TRIFEŞTI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 200 mii lei  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Independent Ioan Munteanu 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  
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53.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii şi împrejmuire curte la 
Şcoala Generală cu clasele I-VIII, 
localitatea RĂZBOIENII DE JOS, 
comuna RĂZBOIENI, judeţul Neamţ, 
în valoare de 105 mii lei    
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Independent Ioan Munteanu 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

54.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Izolare termică la Şcoala cu clasele I-
IV, localitatea RĂZBOIENII DE JOS, 
comuna RĂZBOIENI, judeţul Neamţ, 
în valoare de 30 mii lei    
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Independent Ioan Munteanu 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
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sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

55.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii Grădiniţa din localitatea 
GHERĂIEŞTI, comuna 
GHERĂIEŞTI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 177 mii lei     
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Independent Ioan Munteanu 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate desfăşurării 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

56.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reabilitare şi modernizare corp A la 
Şcoala de Arte şi Meserii „GH. 
PATRAŞCU”, localitatea 
BURUIENEŞTI, comuna DOLJEŞTI, 
judeţul Neamţ, în valoare de 984 mii 
lei  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Independent Ioan Munteanu 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
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Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

57.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reabilitare şi modernizare Şcoala cu 
clasele I-VIII, localitatea DOLJEŞTI, 
comuna DOLJEŞTI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 866 mii lei  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Independent Ioan Munteanu 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

58.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii capitale Grădiniţa 
COSTIŞA,  comuna COSTIŞA, 
judeţul Neamţ, în valoare de 150 mii 
lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Motivaţia: Localitatea Costişa se 
confruntă cu lipsa unui sediu 
adecvat pentru funcţionarea 
grădiniţei; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
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Deputat Ioan Munteanu, Deputat 
Culiţă Tărâţă, Independenţi 

preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

59.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii la Şcoala Vasile Conta, 
clasele I-VII, comuna 
GHINDĂOANI, judeţul Neamţ 
(centrală termică, grup sanitar, parchet 
săli clasă) în valoare de 450 mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Munteanu, Deputat 
Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului de 
învăţământ şi îmbunătăţirea 
accesului la condiţii de învăţământ 
normale; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

60.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Amenajare grupuri sanitare şi 
instalaţii termice la Şcoala cu clase I-
VIII, localitatea SAGNA, comuna 
SAGNA, judeţul Neamţ, în valoare de 
650 mii lei (lucrare în continuare) 
 

Motivaţia: Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului de 
învăţământ şi îmbunătăţirea 
accesului la condiţii de învăţământ 
normale; 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
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Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Munteanu, Deputat 
Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

61.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Extinderea clădirii Grădiniţei cu orar 
prelungit a Şcolii nr. 2, localitatea 
SĂVINEŞTI, comuna SĂVINEŞTI, 
judeţul Neamţ, lucrare în continuare, 
valoare de 100 mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Munteanu, Deputat 
Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: numărul mare de 
preşcolari pentru spaţiul existent; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

62.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Finalizarea lucrărilor de investiţii, în 
valoare de 500 mii lei, la Grădiniţa 
din localitatea REDIU, comuna 

Motivaţia: Copiii din această 
localitate nu au spaţiu pentru 
grădiniţă; 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
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BÎRA, judeţul Neamţ 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Munteanu, Deputat 
Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

63.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii acoperiş la SAM BOZIENI, 
comuna BOZIENI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 200 mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Munteanu, Deputat 
Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  
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64.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Înlocuit parchetul la Şcoala de Arte şi 
Meserii, localitatea BĂLUŞEŞTI, 
comuna ICUŞEŞTI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 50 mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Munteanu, Deputat 
Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

65.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii capitale la Şcoala Generală 
cls. I-VIII, localitatea SOLCA, 
comuna ONICENI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 400 mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Munteanu, Deputat 
Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 32 -

sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

66.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii la Şcoala de Arte şi Meserii, 
localitatea ONICENI, comuna 
ONICENI, judeţul Neamţ, în valoare 
de 100 mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Munteanu, Deputat 
Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

67.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reabilitare şarpantă, înlocuire 
învelitoare şi instalaţie termică,  la 
Şcoala POIENIŢA, localitatea 
POIENARI, comuna POIENARI, 
judeţul Neamţ, în valoare de 250 mii 
lei  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Munteanu, Deputat 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
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Culiţă Tărâţă, Independenţi Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

68.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii capitale la Şcoala de Arte şi 
Meserii, localitatea BODEŞTI, 
comuna BODEŞTI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 275 mii lei  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Munteanu, Deputat 
Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

69.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii capitale Şcoala cu cls. I-IV, 
localitatea CĂUŞENI, comuna 
BOGHICEA, judeţul Neamţ, în 
valoare de 100 mii lei  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
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Deputat Ioan Munteanu, Deputat 
Culiţă Tărâţă, Independenţi 

preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

70.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Finalizarea lucrărilor la Grădiniţa de 
pe lângă Şcoala cu clasele I-VIII, 
localitatea TUPILAŢI, comuna 
TUPILAŢI, judeţul Neamţ, în valoare 
de 246 mii lei  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Munteanu, Deputat 
Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Copiii din această 
localitate nu au spaţiu pentru 
grădiniţă; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

71.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii capitale la Şcoala cu clasele 
I-VIII , localitatea HANGU, comuna 
HANGU, judeţul Neamţ, în valoare 
de 850 mii lei  
 
Autori:  

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
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Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Munteanu, Deputat 
Culiţă Tărâţă, Independenţi 

capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

72.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Finalizare construcţie Şcoala Generală 
nr. 2, localitatea MIRON COSTIN, 
comuna TRIFEŞTI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 200 mii lei  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Munteanu, Deputat 
Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

73.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii capitale la Şcoala Generală 
cu clasele I-VIII nr. 1, localitatea 
TRIFEŞTI, comuna TRIFEŞTI, 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
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judeţul Neamţ, în valoare de 400 mii 
lei   
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Munteanu, Deputat 
Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

74.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii la Şcoala nr. 2 Mironescu, 
localitatea TAZLĂU, comuna 
TAZLĂU, judeţul Neamţ, în valoare 
de 100 mii lei   
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Munteanu, Deputat 
Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  
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75.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii curente la Grădiniţa de la 
Şcoala Generală, localitatea 
TARCĂU, comuna TARCĂU, judeţul 
Neamţ, în valoare de 55 mii lei   
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Munteanu, Deputat 
Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate desfăşurării 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

76.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reabilitare acoperiş şi colectare ape 
pluviale la Şcoala de Arte şi Meserii, 
localitatea TARCĂU, comuna 
TARCĂU, judeţul Neamţ, în valoare 
de 50 mii lei  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Munteanu, Deputat 
Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
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sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

77.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Lucrări de izolaţie termică şi înlocuit 
şarpantă la Şcoala cu clasele I-VIII, 
localitatea FARCAŞA, comuna 
FARCAŞA, judeţul Neamţ, în valoare 
de 120 mii lei 
  
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Munteanu, Deputat 
Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

78.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Extindere, reabilitare şi dotare Şcoala 
cu clasele I-VIII nr.1, localitatea 
CEAHLĂU, com. CEAHLĂU, 
judeţul Neamţ, în valoare de 2911 mii 
lei  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Munteanu, Deputat 
Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
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Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

79.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reabilitare acoperiş la Şcoala cu 
clasele I-X, localitatea MĂRGINENI, 
comuna MĂRGINENI, judeţul 
Neamţ, în valoare de 150 mii lei   
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Munteanu, Deputat 
Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

80.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii la SAM şi Grădiniţa din 
localitatea VÂNĂTORI, comuna 
VÂNĂTORI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 298 mii lei    
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor şi 
preşcolarilor în timpul procesului de 
învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
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Deputat Ioan Munteanu, Deputat 
Culiţă Tărâţă, Independenţi 

preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

81.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii capitale la Şcoala Generală 
Dumbrava, comuna TIMIŞEŞTI, 
judeţul Neamţ, în valoare de 150 mii 
lei   
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Munteanu, Deputat 
Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

82.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii şi împrejmuire curte la 
Şcoala Generală cu clasele I-VIII, 
localitatea RĂZBOIENII DE JOS, 
comuna RĂZBOIENI, judeţul Neamţ, 
în valoare de 105 mii lei    
 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
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Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Munteanu, Deputat 
Culiţă Tărâţă, Independenţi 

capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

83.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Izolare termică la Şcoala cu clasele I-
IV, localitatea RĂZBOIENII DE JOS, 
comuna RĂZBOIENI, judeţul Neamţ, 
în valoare de 30 mii lei    
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Munteanu, Deputat 
Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

84.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Înlocuire acoperiş la Şcoala cu clasele 
I-IV, localitatea SILIŞTEA, comuna 
ROMÂNI, judeţul Neamţ, în valoare 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
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de 70 mii lei    
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Munteanu, Deputat 
Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

85.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Magazie materiale la Şcoala cu 
clasele I-VIII, localitatea SILIŞTEA, 
comuna ROMÂNI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 50 mii lei    
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Munteanu, Deputat 
Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  
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86.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii Şcoala din localitatea 
SOCEA, comuna REDIU, judeţul 
Neamţ, în valoare de 70 mii lei    
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Munteanu, Deputat 
Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

87.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii Şcoala din localitatea 
POLOBOC, comuna REDIU, judeţul 
Neamţ, în valoare de 30 mii lei    
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Munteanu, Deputat 
Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
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sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

88.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reparaţii Grădiniţa din localitatea 
GHERĂIEŞTI, comuna 
GHERĂIEŞTI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 177 mii lei     
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Munteanu, Deputat 
Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate desfăşurării 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

89.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Înlocuire acoperiş la SAM PIPIRIG, 
comuna PIPIRIG, judeţul Neamţ, în 
valoare de 200 mii lei    
  
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Munteanu, Deputat 
Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
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Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

90.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Instalat centrală termică la Şcoala 
Generală cu clasele I-VIII, localitatea 
STÎNCA, comuna PIPIRIG, judeţul 
Neamţ, în valoare de 50 mii lei     
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Munteanu, Deputat 
Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

91.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reabilitare şi modernizare corp A la 
Şcoala de Arte şi Meserii „GH. 
PATRAŞCU”, localitatea 
BURUIENEŞTI, comuna DOLJEŞTI, 
judeţul Neamţ, în valoare de 984 mii 
lei  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
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tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Munteanu, Deputat 
Culiţă Tărâţă, Independenţi 

preuniversitar”. De altfel, pe de o 
parte, prin amendament se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister.  

92.  Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001; Grupa 51; 
Articolul 2; Alineatul 15 

Reabilitare şi modernizare Şcoala cu 
clasele I-VIII, localitatea DOLJEŞTI, 
comuna DOLJEŞTI, judeţul Neamţ, în 
valoare de 866 mii lei  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Munteanu, Deputat 
Culiţă Tărâţă, Independenţi 

Motivaţia: Pentru asigurarea unor 
condiţii adecvate elevilor în timpul 
procesului de învăţământ; 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

 

93.  Anexa 3/25 Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, cap.5000 

Suplimentarea bugetului ministerului 
de la 8.327.181 mii lei cu 3.265.580 
mii lei, reprezentând 0,6 % din PIB. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

Suplimentarea prin creşterea 
deficitului bugetar de la 27679,8 
mil.lei la 30945,38 mil.lei  
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap.5001, 
grupa 50, şi creşterea deficitului 
bugetar cu 0,50 % din PIB.  

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, se face trimitere 
eronată la capitolul de cheltuieli 
5000, acesta reprezentând totalul 
general al surselor de cheltuieli. 
 

94.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 – 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
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Construcţii şi 
 art. 03 – Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
 

nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 1.970 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor sediului nou al Grădiniţei cu 
program normal din oraşul Hîrlău, 
judeţul Iaşi 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
  

95.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 100 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare a Şcolii 
generale Pîrcovaci, oraş Hîrlău, 
judeţul Iaşi  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

96.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
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 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
 
 

art. 01 şi 03, cu suma de 300 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de extindere a Grădiniţei cu 
program prelungit din oraşul Hîrlău, 
judeţul Iaşi  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  

dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

97.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 500 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare a Liceului 
Hîrlău, oraş Hîrlău, judeţul Iaşi  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. şi creşterea deficitului bugetar cu 
0,50 % din PIB.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

98.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 200 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
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 lucrărilor de reabilitare a Grădiniţei 
din comuna Pîrcovaci, judeţul Iaşi  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  

2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

99.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 1.400 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare a Grădiniţei 
din comuna Vlădeni, judeţul Iaşi  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

100.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 513 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare a Şcolii cu 
clasele I-VIII Borşa, comuna Vlădeni, 
judeţul Iaşi  

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  

în cursul exerciţiului bugetar. 
 

101.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 1000 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor la internatul şi cantina 
şcolară Grup Şcolar Vlădeni, comuna 
Vlădeni, judeţul Iaşi  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

102.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 50 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare a Grădiniţei 
din satul Hîrtoape II, comuna 
Vânători, judeţul Iaşi  
 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  
 

 

103.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 250 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare a Şcolii de arte 
şi meserii Vânători, comuna Vânători, 
judeţul Iaşi  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

104.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 300 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare a Şcolii 
generale cu clasele I - VIII Hîrtoape, 
comuna Vânători, judeţul Iaşi  
 
Autori:  

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

% din PIB.  

105.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 100 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare a Şcolii 
generale cu clasele I - VIII Criveşti, 
comuna Vînători, judeţul Iaşi  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

106.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 615 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reabilitare a Grădiniţei 
Sticlăria, comuna Scobinţi, judeţul 
Iaşi  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

107.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 1.000 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reparaţii capitale la 
Şcoala Generală Clasele I-VIII 
Scobinţi, comun Scobinţi, judeţul Iaşi  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

108.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 350 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reparaţii capitale la 
Şcoala Generală Scobinţi I, comuna 
Scobinţi, judeţul Iaşi  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

109.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 650 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reparaţii capitale la 
Şcoala Generală clasele I-VIII 
Zagavia, comuna Scobinţi, judeţul Iaşi 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

110.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 600 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reparaţii capitale la 
Şcoala Generală clasele I-VIII 
Bădeni, comuna Scobinţi, judeţul Iaşi  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

111.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 600 mii lei 
pentru construcţia Grădiniţei Sticlăria 
Rediu, comuna Scobinţi, judeţul Iaşi  
   
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

112.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 800 mii lei 
pentru construcţia Grădiniţei Scobinţi, 
comuna Scobinţi, judeţul Iaşi  
   
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

113.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
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Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 1.200 mii lei 
pentru construcţia Şcolii Generale 
Clasele I-IV, Sticlăria II Rediu, 
comuna Scobinţi, judeţul Iaşi  
   
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

114.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 1.200 mii lei 
pentru construcţia Şcolii Generale 
Clasele I-IV Scobinţi II, judeţul Iaşi  
   
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

115.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 350 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reparaţii capitale  a Şcolii 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
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de Arte şi Meserii „Gh. Ciobanu (corp 
grădiniţă) comuna Adrieşeni, judeţul 
Iaşi” 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  

pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

116.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 350 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reparaţii capitale la 
Şcoala de Arte şi Meserii „Gh. 
Ciobanu” Andrieşeni, comuna 
Andrieşeni, judeţul Iaşi  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

117.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 250 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
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 lucrărilor de reparaţii capitale la 
Şcoala de Arte şi Meserii „Gh. 
Ciobanu” Glăvăneşti, comuna 
Andrieşeni, judeţul Iaşi  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  
 

2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

118.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 150 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reparaţii capitale la 
Şcoala de Arte şi Meserii „Gh. 
Ciobanu” Buhăieni, comuna 
Andrieşeni, judeţul Iaşi  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

119.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 500 mii lei 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
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aferente activelor fixe pentru construcţia Şcolii Generale 
Clasele I –VIII Spineni, comuna 
Andrieşeni, judeţul Iaşi  
   
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  

proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

120.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 150 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrării la Grădiniţa Şipote, comuna 
Şipote, judeţul Iaşi   
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

121.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 300 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reparaţii capitale a 
Grădiniţei Hălceni, comuna Şipote, 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
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judeţul Iaşi  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  

urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

122.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 250 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor la Şcoala 
Iazu Vechi, comuna Şipote, judeţul 
Iaşi  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

123.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 175 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor la Şcoala 
cu clasele I-VIII Iazu Nou, comuna 
Şipote, judeţul Iaşi  
 
Autori:  

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

art. 01 

124.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 480 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reabilitare la Şcoala de Arte şi Meserii 
Şipote, comuna Şipote, judeţul Iaşi  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi  

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

125.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 100 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reabilitare la  Şcoala cu clasele I-IV 
Chişcăneni, comuna Şipote, judeţul 
Iaşi  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

126.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 50 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reabilitare la  Şcoala Hălceni, comuna 
Şipote, judeţul Iaşi  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

127.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 50 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reabilitare a  Şcolii cu clasele I-IV 
Iazu Vechi, comuna Şipote, judeţul 
Iaşi  
   
AUTORI:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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Deputat PSD de Iaşi 
128.  Legea Bugetului de stat 

Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 1.000 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţii capitale la Şcoala de Arte şi 
Meserii Chişcăneni, comuna Şipote, 
judeţul Iaşi  
 
AUTORI:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

129.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 985 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reparaţii capitale cu 
extindere şi încălzire generală la 
Şcoala de Arte şi Meserii Fîntînele, 
comuna Fîntînele, judeţul Iaşi  
 
AUTORI:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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Deputat PSD de Iaşi 
130.  Legea Bugetului de stat 

Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 100 mii lei 
pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reparaţii capitale la 
Şcoala cu clasele I-VIII Spineni, 
comuna Fîntînele, judeţul Iaşi  
 
AUTORI:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

131.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 1250 mii lei 
pentru construcţia Grădiniţei cu 
program normal nr. 2, comuna 
Fîntînele, judeţul Iaşi  
   
AUTORI:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

132.  Legea Bugetului de stat Se propune suplimentarea bugetului Motivare:  Se propune respingerea, întrucât 
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Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 980 mii lei 
pentru construcţia Şcolii din satul 
Traian, comuna Bivolari, judeţul Iaşi  
   
AUTORI:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  

sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

133.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 1.000 mii lei 
pentru construcţia Şcolii din satul 
Buruieneşti, comuna Bivolari, judeţul 
Iaşi  
   
AUTORI:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

134.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 71, 
art. 01 şi 03, cu suma de 400 mii lei 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
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aferente activelor fixe pentru reabilitarea Şcolii Trifeşti, corp 
V comuna Trifeşti, judeţul Iaşi  
   
AUTORI:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Prof. univ. dr. Anghel STANCIU  
Deputat PSD de Iaşi 

şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  

proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

135.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, cu suma de 
2.300 mii lei pentru Şcoala nr. 2 şi 
grădiniţa Bogata, comuna Todireşti, 
executată şi neachitată.  
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, şi 
creşterea deficitului bugetar cu 0,50 
% din PIB.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

136.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, art. 01 - 
Construcţii şi 
 art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se suplimentează bugetul Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului Anexa 3/25, capitolul 5301, 
Titlul 01 Cercetarea fundamentală şi 
cercetare dezvoltare cu suma de 
683.679 mii lei spre a se atinge 
alocaţia din anul 2008 de 1.751.507 
mii lei. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 

Motivare: 
Suma este necesară pentru finanţarea 
activităţilor de cercetare-dezvoltare 
pentru proiectele cuprinse în Planul 
naţional de cercetare dezvoltare şi 
inovare pentru perioada 2007 – 
2013. Pin aceste proiecte se asigură 
dezvoltarea cunoaşterii, creşterea 
calităţii şi cantităţii resursei umane 
pentru activitatea de cercetare 
dezvoltare, dezvoltarea 
infrastructurii de cercetare-

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
nu este clar formulat, deoarece nu 
se precizează titlul de cheltuieli 
ce urmează a se suplimenta. De 
asemenea, sursa propusă nu este 
viabilă, întrucât, pe de o parte, 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului pe anul 
2011, acesta este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
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Deputaţilor şi Senatului 
 

dezvoltare, valorificarea în mediul 
economic a rezultatelor cercetării 
prin parteneriat între agenţi 
economici şi unităţi de cercetare 
(universităţi institute CD). 
Cercetarea dezvoltarea reprezintă 
motorul economiei bazate pe 
cunoaştere.  Prin această majorare se 
asigură o investiţie extrem de 
profitabilă pe termen mediu şi lung 
pentru societatea şi economia 
românească. Se evită emigrarea 
valorilor româneşti şi dispariţia unor 
entităţi de cercetare vitale pentru 
dezvoltarea economiei şi societăţii 
româneşti, pentru fundamentarea 
ştiinţifică a deciziilor în România 
pentru prestigiul internaţional al 
ţării. Prin această majorare se evită 
încălcarea angajamentelor asumate 
de România pentru atingerea 
obiectivelor Strategiei Lisabona.   
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50 şi bugetul Cancelariei 
Primului Ministru. 
 

apărute în cursul exerciţiului 
bugetar, iar pe de altă parte, 
Cancelaria Primului Ministru  a 
fost desfiinţată. 

137.  MINISTERUL EDUCATIEI, 
CERCETARII, TINERETULUI 
SI SPORTULUI 
Anexa 3/25/02, Capitolul 
Invatamant, Art. 02, Alin 15 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Constructie Scoala, 
Comuna Nalbant, Judet: Tulcea 
 

Obiectiv nou de investitie. Scoala 
actuala are o vechime de 78 de ani, 
constructia este intr-un stadiu 
avansat de degradare pentru ca este 
facuta din chirpici. La aceasta scoala 

Se propune respingerea, întrucât 
nu este precizată sursa de 
finanţare. De asemenea, în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
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Finantarea cheltuielilor de capital 
ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputati PNL: Popa Octavian Marius, 
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

invata copii din 3 localitati 
invecinate. 

Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.   

138.  MINISTERUL EDUCATIEI, 
CERCETARII, TINERETULUI 
SI SPORTULUI 
Anexa 3/25/02, Capitolul 
Invatamant, Art. 02, Alin 15 
Finantarea cheltuielilor de capital 
ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1003,49 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare Scoala Cerna, 
corp A, Comuna Cerna,  Judet: Tulcea 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputati PNL: Popa Octavian Marius, 
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea, întrucât 
nu este precizată sursa de 
finanţare. De asemenea, în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.   

139.  MINISTERUL EDUCATIEI, 
CERCETARII, TINERETULUI 
SI SPORTULUI 
Anexa 3/25/02, Capitolul 
Invatamant, Art. 02, Alin 15 
Finantarea cheltuielilor de capital 
ale 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
190 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare scoala clasele 
I-VIII, Comuna Mahmudia,  Judet: 
Tulcea 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputati PNL: Popa Octavian Marius, 
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Lucrare finalizata si nedecontata 
 

Se propune respingerea, întrucât 
nu este precizată sursa de 
finanţare. De asemenea, în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.   
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140.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
400 mii lei pentru reabilitare Scoala 
Liliesti, jud Prahova. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gavrilescu Gratiela,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Investitie noua 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

141.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
600 mii lei pentru executie Scoala cu 
clasele I-VIII Calinesti, jud Prahova. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gavrilescu Gratiela,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv investitie  
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

142.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea  
heltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar. 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
200 mii lei pentru reabilitare Scoala 
Scorteni, jud Prahova. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gavrilescu Gratiela,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv, PF 05.2011 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

143.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
200 mii lei pentru reabilitare Scoala 

Continuare obiectiv investitie  
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
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Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea  
heltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar. 

clasele I-VIII sat Goruna, jud 
Prahova. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gavrilescu Gratiela,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

144.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea  
heltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
3135 mii lei pentru executie gradinita 
cu program prelungit în comuna 
Floresti, jud Prahova. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu , 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv investitie  
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
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Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

145.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea  
heltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
180 mii lei pentru utilitati gradinita 
Lunca Prahovei, jud Prahova. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gavrilescu Gratiela,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Continuare obiectiv investitie  
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

146.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, Anexa 
3/25/02, capitolul  5001, titlul 51, 
articolul 02, alineatul 15- 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de 900 mii lei pentru reabilitare 

Starea actuală a instituţiilor necesită: 
 executarea acoperiş din tablă 

zincată, cu streaşină, pazie, 
jgheaburi şi  burlane din tablă 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
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Finanţarea cheltuielilor de capital 
ale unitaţilor de învaţământ 
preuniversitar. 

Şcoală nr. 4, şi Grădiniţa nr. 4, oraş 
Zimnicea, jud. Teleorman. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Nicolae Bănicioiu – deputat PSD+PC 
şi Grupul  parlamentar PSD+PC din 
Camera Deputaţilor 

zincată 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

147.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, Anexa 
3/25/02, capitolul  5001, titlul 51, 
articolul 02, alineatul 15- 
Finanţarea cheltuielilor de capital 
ale unitaţilor de învaţământ 
preuniversitar. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de 600 mii lei pentru reabilitare 
Grădiniţa nr. 5 oraş Zimnicea, jud. 
Teleorman 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Nicolae Bănicioiu – deputat PSD+PC 
şi Grupul  parlamentar PSD+PC din 
Camera Deputaţilor 

Grădiniţa necesită reabilitare pentru: 
 executare acoperiş  
 împrejmuire incintă curte 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
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este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

148.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, Anexa 
3/25/02, capitolul  5001, titlul 51, 
articolul 02, alineatul 15- 
Finanţarea cheltuielilor de capital 
ale unitaţilor de învaţământ 
preuniversitar. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de 500 mii lei pentru reabilitarea 
Şcolii cu clasele I- VIII din localitatea 
Brânceni, jud Teleorman. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Nicolae Bănicioiu – deputat PSD+PC 
şi Grupul  parlamentar PSD+PC din 
Camera Deputaţilor 

Starea actuală a instituţiei de 
învaţământ necesită: 
 amenajare terenuri de sport şi loc 

de joacă pentru copii 
 reabilitare termică cladire 
 finisaje interioare care cuprind: 

tencuieli, glet, zugraveli lavabile, 
gresie antiderapantă, lambriuri 
din lemn la pereţi 

 finisaje exterioare care cuprind: 
tencuieli şi zugrăveli cu vopsea 
lavabilă 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

149.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, Anexa 
3/25/02, capitolul  5001, titlul 51, 
articolul 02, alineatul 15- 
Finanţarea cheltuielilor de capital 
ale unitaţilor de învaţământ 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de 200 mii lei pentru reabilitarea 
Şcolii cu clasele I- VIII din localitatea 
Frumoasa, jud Teleorman. 

Starea actuală a instituţiei de 
învaţământ necesită: 
 reabilitare termica cladire 
 consolidare structura si reparatie 

invelitoare 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
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preuniversitar.  
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Nicolae Bănicioiu – deputat PSD+PC 
şi Grupul  parlamentar PSD+PC din 
Camera Deputaţilor 

 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

150.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, Anexa 
3/25/02, capitolul  5001, titlul 51, 
articolul 02, alineatul 15- 
Finanţarea cheltuielilor de capital 
ale unitaţilor de învaţământ 
preuniversitar. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de 180 mii lei pentru reabilitarea 
Şcolii nr. 1 cu clasele I- VIII din 
localitatea Piatra, jud Teleorman. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Nicolae Bănicioiu – deputat PSD+PC 
şi Grupul  parlamentar PSD+PC din 
Camera Deputaţilor 

Starea actuală a instituţiei de 
învaţământ necesită: 
 
 finisaje interioare care cuprind: 

tencuieli, glet, zugraveli lavabile, 
gresie antiderapantă, lambriuri 
din lemn la pereţi 

 finisaje exterioare care cuprind: 
tencuieli şi zugraveli cu vopsea 
lavabilă 

 reabilitare termica cladire 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

151.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, Anexa 
3/25/02, capitolul  5001, titlul 51, 
articolul 02, alineatul 15- 
Finanţarea cheltuielilor de capital 
ale unitaţilor de învaţământ 
preuniversitar. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de  60 mii  lei pentru reabilitarea 
Grădiniţei din localitatea Piatra, jud. 
Teleorman 
 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Nicolae Bănicioiu – deputat PSD+PC 
şi Grupul  parlamentar PSD+PC din 
Camera Deputaţilor 

Starea actuală a instituţiei de 
învaţământ necesită: 
 reabilitare termica cladire 
 finisaje interioare care cuprind: 

tencuieli, glet, zugraveli lavabile, 
gresie antiderapantă. 

 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

152.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, Anexa 
3/25/02, titlul 2, Bunuri şi 
servicii, articolul 2, Reparaţii 
curente 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de  60 mii  lei pentru reabilitarea 
Grădiniţei din localitatea Piatra, jud. 
Teleorman 
 
Autori:  

Grădiniţa necesită reabilitare pentru 
amenajarea de grupuri sanitare 
destinate copiilor şi personalului.  
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 

Se propune respingerea, întrucât 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Nicolae Bănicioiu – deputat PSD+PC 
şi Grupul  parlamentar PSD+PC din 
Camera Deputaţilor 

Guvernului. 

153.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Anexa nr. 3/25 
Art. 2, alin. 15 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
100 mii lei pentru  reabilitarea 
sistemului de încălzire de la gradiniţa 
nr. 38  din municipiul Brăila, judeţul 
Brăila. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL: Diana Tuşa 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. De 
asemenea, nu este precizată sursa 
de finanţare. 
 

154.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Anexa nr. 3/25 
Art. 2, alin. 15 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1400 mii lei pentru  reabilitarea 
gradiniţei nr. 47  din municipiul 
Brăila, judeţul Brăila. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL: Diana Tuşa 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. De 
asemenea, nu este precizată sursa 
de finanţare. 
 

155.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru următorul obiectiv 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice în unitatea  de învăţământ 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
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Anexa nr. 3/25 
Art. 2, alin. 15 
 
 
 
 
 
 

de investitii: 
* Lucrări de modernizare Şcoala 
generală sat Biusa, Jud Sălaj. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputaţi  PNL: Mirel Taloş,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

menţionată se impune reabilitarea 
acesteia. 
 
 
 
 

formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. De 
asemenea, nu este precizată sursa 
de finanţare. 
 

156.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Anexa nr. 3/25 
Art. 2, alin. 15 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
7639 mii RON pentru următorul 
obiectiv de investitii: 
Construcţie grădiniţă în cartierul 
Meseş, mun. Zalău, jud. Sălaj. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL: Mirel Taloş 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. De 
asemenea, nu este precizată sursa 
de finanţare. 
 

157.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Anexa nr. 3/25 
Art. 2, alin. 15 
 
 
 
 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
7500 mii RON pentru trecerea de pe 
CET pe centrale proprii pe gaz a 
încălzirii şcolilor şi grădiniţelor din 
municipiul Zalău. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice în unităţile  de învăţământ 
menţionate se impune reabilitarea 
acestora. 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. De 
asemenea, nu este precizată sursa 
de finanţare. 
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Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL: Mirel Taloş  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

158.  Anexa 3 / 25 / 29 Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Cod obiectiv 660 

Suplimentarea propunerilor bugetare 
pentru anul 2011 cu suma de 600 mii 
lei astfel  
5000 TOTAL GENERAL – 734  
mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat Adrian Solomon, PSD+PC 

Este necesară finalizarea acestui 
obiectiv de investiţii început în anul 
2008 date fiind rezultatele deosebite 
obţinute de gimnastele, atleţii şi 
rugbiştii de la Bârlad. 

Sursă de finanţare – diminuarea 
corespunzătoare a programului de 
dezvoltarea infrastructurii şi a unor 
baze sportive din spaţiul rural 
prevăzut la articolul 4 litera e) din 
prezenta lege. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol şi titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. De 
asemenea, nu este precizată sursa 
de finanţare. 
 

159.  Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 1700 mii lei 
pentru reabilitare şcoala, internatul şi 
cantina,  Şcoala cu clasele I-VIII 
"Neculai Jechianu", Vrâncioaia, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat  de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ si  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de învăţământ adecvate.  
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

160.  Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
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Tineretului şi Sportului 
 

Sportului cu suma de 500 mii lei 
pentru reabilitare Şcoala cu clasele I-
VIII, Spinesti, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat   de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

optimă a procesului de învăţământ si  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de învăţământ adecvate.  
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

161.  Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 500 mii lei 
pentru reabilitare Şcoala cu clasele I-
IV, Muncei, judeţul Vrancea.  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ si  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de învăţământ adecvate.  
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

162.  Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 300 mii lei 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ si  

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
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 pentru reabilitare Şcoala cu clasele I-
IV, Plostina, judeţul Vrancea.  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat    de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de învăţământ adecvate.  
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

163.  Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 300 mii lei 
pentru reabilitare Şcoala cu clasele I-
IV, Bodesti, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat  de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ si  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de învăţământ adecvate.  
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

164.  Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 1.400 mii lei 

Studiul de Fezabilitate a fost depus 
la Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului pentru 

Se propune respingerea, întrucât 
finanţarea lucrărilor pentru 
construcţia de săli de sport se 
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pentru sala de sport în localitatea 
Vrancioaia, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat  de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

această sala de sport.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

realizează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, care are 
în derulare un astfel de program. 
 

165.  Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 350 mii lei 
pentru construire de grădiniţe în 
Vrancioaia, judeţul Vrancea.  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat    de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

Studiul de Fezabilitate a fost depus 
la Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

166.  Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 350 mii lei 
pentru construire de grădiniţe în 
Spinesti, judeţul Vrancea.  
 
Autori:  

Studiul de Fezabilitate a fost depus 
la Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat   de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

167.  Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 350 mii lei 
pentru construire de grădiniţe în 
Muncei, judeţul Vrancea.  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat   de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

Studiul de Fezabilitate a fost depus 
la Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

168.  Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de  1000 mii lei 
pentru reabilitare corp C, Liceul 
teoretic, oraş Odobeşti, judeţul 
Vrancea. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ si  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de învăţământ adecvate.  
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
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tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat   de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

169.  Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 1000 mii lei 
pentru construire grădiniţa sat Unirea, 
oraş Odobeşti, judeţul Vrancea.  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat   de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 
 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ si  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de învăţământ adecvate.  
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

170.  Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de  1000 mii lei 
pentru construire grădiniţa nr.1 cu 
program prelungit, oraş Odobesti, 
judeţul Vrancea.  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ si  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de învăţământ adecvate.  
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
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Deputat   de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

171.  Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de  200 mii lei 
pentru reabilitare Grădiniţa comuna 
Cotesti, judeţul Vrancea.  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat    de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ si  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de învăţământ adecvate.  
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

172.  Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 417 mii lei 
pentru reabilitare grădiniţa Viisoara, 
comuna Vidra, judeţul Vrancea.  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat    de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ si  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de învăţământ adecvate.  
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

173.  Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 1000 mii lei 
pentru reabilitare grădiniţa comuna 
Virtescoiu, judeţul Vrancea. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat    de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ si  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de învăţământ adecvate.  
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

 

174.  Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 1000 mii lei 
pentru reabilitare şcoala cu clasele I-
VIII, comuna Bîrsesti, judeţul 
Vrancea.  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat    de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ si  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de învăţământ adecvate.  
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

175.  Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
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Tineretului şi Sportului Sportului cu suma de 200 mii lei 
pentru reabilitare Şcoala Cotesti, 
judeţul Vrancea.  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat   de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

optimă a procesului de învăţământ si  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de învăţământ adecvate.  
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

176.  Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 376 mii lei 
pentru consolidare şi modernizare 
şcoala Goleşti, judeţul Vrancea.  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat   de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ si  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de învăţământ adecvate.  
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

177.  Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 1000 mii lei 
pentru reabilitare şcoala comuna 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ si  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
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Năneşti, judeţul Vrancea.  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat    de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

de învăţământ adecvate.  
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

178.  Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 950 mii lei 
pentru reabilitare şcoala comuna 
Năruja, judeţul Vrancea.  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat    de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ si  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de învăţământ adecvate.  
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

179.  Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 250 mii lei 
pentru reabilitare şcoala  Pârâul 
Pinului, comuna Nereju, judeţul 
Vrancea.  

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ si  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de învăţământ adecvate.  
Pentru continuarea şi finalizarea 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
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Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat   de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

180.  Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 250 mii lei 
pentru reabilitare şcoala  Brădăceşti, 
comuna Nereju, judeţul Vrancea.  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat   de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ si  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de învăţământ adecvate.  
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

181.  Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 86 mii lei pentru 
reabilitare termică şcoala comuna 
Paulesti, judeţul Vrancea.  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ si  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de învăţământ adecvate.  
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat  de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

182.  Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 675 mii lei 
pentru reabilitare şcoala Şerbeşti 
comuna Vidra, judeţul Vrancea.  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat   de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ si  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de învăţământ adecvate.  
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

183.  Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 500 mii lei 
pentru reabilitare şcoala cls. I-VIII 
Faraoanele, judeţul Vrancea.  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ si  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de învăţământ adecvate.  
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Deputat   de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

184.  Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de  500 mii lei 
pentru reabilitare Şcoala de arte şi 
meserii comuna Virtescoiu, judeţul 
Vrancea.  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat   de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ si  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de învăţământ adecvate.  
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

185.  Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 250 mii lei 
pentru reabilitare şcoala Vrîncioaia, 
judeţul Vrancea.  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat   de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ si  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de învăţământ adecvate.  
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
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DUMITRESCU finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

186.  Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 1000 mii lei 
pentru construcţie grădiniţa, sat 
Bîrsesti comuna Bîrsesti, judeţul 
Vrancea.  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat   de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ si  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de învăţământ adecvate.  
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

187.  Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 1000 mii lei 
pentru construire grădiniţa comuna 
Golesti, judeţul Vrancea.  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat   de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ si  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de învăţământ adecvate.  
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 

188.  Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 1000 mii lei 
pentru construcţie grădiniţa cu 
program normal 3 grupe şi şcoală cu 4 
săli de clasă, comuna Naruja, judeţul 
Vrancea.  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat   de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ si  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de învăţământ adecvate.  
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

189.  Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 800 mii lei 
pentru construire grădiniţa Chitcani, 
comuna Nereju, judeţul Vrancea.  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat   de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ si  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de învăţământ adecvate.  
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

190.  Anexa nr.3/25 Suplimentarea bugetului Ministerului Motivare:  Se propune respingerea, întrucât 
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Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 7000 mii lei 
pentru construire grădiniţa sat 
Vetresti-Herăstrau, comuna Nistoresti, 
judeţul Vrancea.  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat   de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ si  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de învăţământ adecvate.  
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

191.  Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 550 mii lei 
pentru construcţie grădiniţa, 25 locuri 
sat Spulber, judeţul Vrancea.  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat   de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ si  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de învăţământ adecvate.  
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

192.  Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 1000 mii lei 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ si  

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
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pentru construire şcoala I – IV 
Sahastru, comuna Nereju, judeţul 
Vrancea.  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat   de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de învăţământ adecvate.  
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

193.  Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 500 mii lei 
pentru construire şcoala cls. I-VIII, 
satul Vetresti-Herastrau, comuna 
Nistoresti, judeţul Vrancea.  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat   de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ si  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de învăţământ adecvate.  
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

194.  Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 1000 mii lei 
pentru construire Şcoala primara I-IV 
Hăulişca, comuna Paulesti, judeţul 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ si  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de învăţământ adecvate.  

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
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Vrancea.  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat   de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

195.  Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 700 mii lei 
pentru construire Şcoala primara şi 
grădiniţa comuna Spulber, judeţul 
Vrancea.  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat   de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ si  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de învăţământ adecvate.  
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, reabilitare 
şi extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

196.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
e. alte cheltuieli de natura 
investitii 
Capitolul 5001 „Cheltuieli buget 
de stat” Titlu 71/ Aliniat 01 

 Alocarea sumei de 125 mii lei  pentru 
reabilitarea termica a cladirilor 
scolilor si gradinitelor din localitatea 
Moara Vlasiei, judetul Ilfov 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 

Sursa de finantare: Buget de Stat 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, se face trimitere 
eronată la capitolul de cheltuieli 
5001, acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat. De 
asemenea, nu se precizează în 
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Constructii tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Robert Sorin Negoita 
Grup Parlamentar PSD+PC - Camera 
Deputaţilor 

mod clar sursa de finanţare. 
 

197.  Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Alocarea sumei de 410 mii lei pentru 
construirea unei crese pentru copii in 
localitatea Moara Vlasiei, judetul 
Ilfov 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Robert Sorin Negoita 
Grup Parlamentar PSD+PC - Camera 
Deputaţilor 

În momentul de faţă  localitatea nu 
dispune de o instituţie de îngrijire a 
copiilor sub 3 ani – creşă. În cazul în 
care părinţii vor să-şi continue 
activitatea profesională după 
naşterea unui copil, ei trebuie să 
apeleze la serviciile plătite a unor 
persoane particulare în vederea 
îngrijirii copilului, ceea ce crează 
costuri 
suplimentare în bugetul 
familiilor.  
Sursa de finantare: Bugetul 
Administartiei Prezidentiale 

Se propune respingerea, întrucât  
nu este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere întrucât, 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

198.  Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 
Anexa nr. 3 / 25 / 28 Programele 
de investitii publice, pe grupe de 
investitii si surse de finantare 
Capitolul 5001 „Cheltuieli buget 
de stat” Titlu 71/ Aliniat 01 
Constructii 

Alocarea sumei de 400 mii lei  pentru 
infiintarea unei  biblioteci, 
achizitionare carti pe suport de hartie 
si in format electronic in localitatea 
Moara Vlasiei , judetul Ilfov  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Robert Sorin Negoita 
Grup Parlamentar PSD+PC - Camera 
Deputaţilor 

Sursa de culturalizare 
Sursa de finantare: Bugetul 
Administartiei Prezidentiale 
 

Se propune respingerea, întrucât  
nu este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol de 
cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere întrucât, 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
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199.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Anexa nr. 3 / 25 /29 
. alte cheltuieli de natura investitii 
Capitolul 5001 „Cheltuieli buget 
de stat” Titlu 71/ Aliniat 01 
Constructii 

 Alocarea sumei de 100 mii lei  pentru 
reabilitarea termica a gradinitei din 
comuna Rosu, judetul Ilfov 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Robert Sorin Negoita 
Grup Parlamentar PSD+PC - Camera 
Deputaţilor 

Sursa de finantare: Buget de Stat 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, se face trimitere 
eronată la capitolul de cheltuieli 
5001, acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat. De 
asemenea, nu se precizează în 
mod clar sursa de finanţare. 
 

200.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Anexa nr. 3 / 25 /29 
. alte cheltuieli de natura investitii 
Capitolul 5001 „Cheltuieli buget 
de stat” Titlu 71/ Aliniat 01 
Constructii 

Alocarea sumei de 400 mii lei  pentru 
construirea unei gradinite in 
localitatea Cornetu, judetul Ilfov 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Robert Sorin Negoita 
Grup Parlamentar PSD+PC - Camera 
Deputaţilor

Sursa de finantare: Buget de Stat 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, se face trimitere 
eronată la capitolul de cheltuieli 
5001, acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat. De 
asemenea, nu se precizează în 
mod clar sursa de finanţare. 
 

201.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 
 

Se propune alocarea sumei de 231 mii 
lei pentru finalizare lucrări de 
reabilitare a Şcolii Generale cls.1-8 
din localitatea Domnesti, judetul Ilfov 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Robert Sorin Negoita 
Grup Parlamentar PSD+PC - Camera 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat.  În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
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Deputaţilor este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

202.  Anexa 3/25 – capitolul 5001 
grupa 51 
Transferuri între unitaţi ale 
administraţiei publice 

Construcţie grădiniţă Ţinteşti, 
Comuna Ţinteşti, Judeţ Buzău = 
1.100.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

- Finalizarea lucrarilor în continuare, 
asigurarea spaţiilor şcolare şi 
realizare de obiective noi 
- Bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
 

Se propune respingerea, întrucât  
nu sunt prevăzute sume la 
articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar”. De 
altfel, amendamentul este neclar, 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister, fără a se 
preciza capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 
 

203.  Anexa 3/25 – capitolul 5001 
grupa 51 
Transferuri între unitaţi ale 
administraţiei publice 

Finalizare construcţie Şcoală Sat 
Luncile, Comuna Lopătari, Judeţ 
Buzău = 600.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

- Finalizarea lucrarilor în continuare, 
asigurarea spaţiilor şcolare şi 
realizare de obiective noi 
- Bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 

Se propune respingerea, întrucât  
nu sunt prevăzute sume la 
articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar”. De 
altfel, amendamentul este neclar, 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister, fără a se 
preciza capitolul şi titlul de 
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cheltuieli de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 
 

204.  Anexa 3/25 – capitolul 5001 
grupa 51 
Transferuri între unitaţi ale 
administraţiei publice 

Finalizare reabilitare şcoală , Comuna 
Vîlcelele, Judeţ Buzău = 1.100.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

- Finalizarea lucrarilor în continuare, 
asigurarea spaţiilor şcolare şi 
realizare de obiective noi 
- Bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 

Se propune respingerea, întrucât  
nu sunt prevăzute sume la 
articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar”. De 
altfel, amendamentul este neclar, 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister, fără a se 
preciza capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 
 

205.  Anexa 3/25 – capitolul 5001 
grupa 51 
Transferuri între unitaţi ale 
administraţiei publice 

Demolare Şcoală Plopeasa de Sus, 
Comuna Scorţoasa, Judeţ Buzău = 
200.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

- Finalizarea lucrarilor în continuare, 
asigurarea spaţiilor şcolare şi 
realizare de obiective noi 
- Bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
 

Se propune respingerea, întrucât  
nu sunt prevăzute sume la 
articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar”. De 
altfel, amendamentul este neclar, 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister, fără a se 
preciza capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 
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206.  Anexa 3/25 – capitolul 5001 
grupa 51 
Transferuri între unitaţi ale 
administraţiei publice 

Finalizare lucrări construcţie 
Grădiniţă Cătun Ionaşti, Com Gura 
Teghii, Judeţ Buzău = 100.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

- Finalizarea lucrărilor în continuare, 
asigurarea spaţiilor şcolare şi 
realizare de obiective noi 
- Bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 

Se propune respingerea, întrucât  
nu sunt prevăzute sume la 
articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar”. De 
altfel, amendamentul este neclar, 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister, fără a se 
preciza capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 
 

207.  Anexa 3/25 – capitolul 5001 
grupa 51 
Transferuri între unitaţi ale 
administraţiei publice 

Constucţie Grădiniţă Sat Nemertea, 
Comuna Gura Teghii, Judeţ Buzău = 
250.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

- Finalizarea lucrarilor în continuare, 
asigurarea spaţiilor şcolare şi 
realizare de obiective noi 
- Bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
 

Se propune respingerea, întrucât  
nu sunt prevăzute sume la 
articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar”. De 
altfel, amendamentul este neclar, 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister, fără a se 
preciza capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 
 

208.  Anexa 3/25 – capitolul 5001 Reabilitare Grădiniţă sat Gura Teghii, - Finalizarea lucrarilor în continuare, Se propune respingerea, întrucât  
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grupa 51 
Transferuri între unitaţi ale 
administraţiei publice 

Comuna Gura Teghii, Judeţ Buzău = 
100.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

asigurarea spaţiilor şcolare şi 
realizare de obiective noi 
- Bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
 

nu sunt prevăzute sume la 
articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar”. De 
altfel, amendamentul este neclar, 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister, fără a se 
preciza capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 
 

209.  Anexa 3/25 – capitolul 5001 
grupa 51 
Transferuri între unitaţi ale 
administraţiei publice 

Reabilitare şcoala cu clasele I-VIII 
Păltiniş, Comuna Gura Teghii, Judeţ 
Buzău = 200.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

- Finalizarea lucrarilor în continuare, 
asigurarea spaţiilor şcolare şi 
realizare de obiective noi 
- Bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
 

Se propune respingerea, întrucât  
nu sunt prevăzute sume la 
articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar”. De 
altfel, amendamentul este neclar, 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister, fără a se 
preciza capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 
 

210.  Anexa 3/25 – capitolul 5001 
grupa 51 
Transferuri între unitaţi ale 

Finalizare reabilitare Grădiniţă cu 
program Normal, Comuna Săpoca, 
Judeţ Buzău = 280.000 lei 

- Finalizarea lucrarilor în continuare, 
asigurarea spaţiilor şcolare şi 
realizare de obiective noi 

Se propune respingerea, întrucât  
nu sunt prevăzute sume la 
articolul de cheltuieli 
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administraţiei publice  
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

- Bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 

“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar”. De 
altfel, amendamentul este neclar, 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister, fără a se 
preciza capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 
 

211.  Anexa 3/25 – capitolul 5001 
grupa 51 
Transferuri între unitaţi ale 
administraţiei publice 

Finalizare construcţie grădiniţă Poştă, 
Comuna Cilibia, Judeţ Buzău = 
370.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

- Finalizarea lucrarilor în continuare, 
asigurarea spaţiilor şcolare şi 
realizare de obiective noi 
- Bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 

Se propune respingerea, întrucât  
nu sunt prevăzute sume la 
articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar”. De 
altfel, amendamentul este neclar, 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister, fără a se 
preciza capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 
 

212.  Anexa 3/25 – capitolul 5001 
grupa 51 
Transferuri între unitaţi ale 
administraţiei publice 

Finalizare lucrări modernizare şcoală 
Comuna Cilibia, Judeţ Buzău = 
200.000 lei 
 
Autori: 

- Finalizarea lucrarilor în continuare, 
asigurarea spaţiilor şcolare şi 
realizare de obiective noi 
- Bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 

Se propune respingerea, întrucât  
nu sunt prevăzute sume la 
articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
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Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar”. De 
altfel, amendamentul este neclar, 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister, fără a se 
preciza capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 

213.  Anexa 3/25 – capitolul 5001 
grupa 51 
Transferuri între unitaţi ale 
administraţiei publice 

Construcţie 2 săli clasă Bîscenii de 
Sus, Comuna Calvini, Judeţ Buzău = 
560.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

- Finalizarea lucrarilor în continuare, 
asigurarea spaţiilor şcolare şi 
realizare de obiective noi 
- Bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 

Se propune respingerea, întrucât  
nu sunt prevăzute sume la 
articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar”. De 
altfel, amendamentul este neclar, 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister, fără a se 
preciza capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 

214.  Anexa 3/25 – capitolul 5001 
grupa 51 
Transferuri între unitaţi ale 
administraţiei publice 

Reabilitare şcoală Bîscenii de Sus, 
Comuna Cilibia, Judeţ Buzău = 
718.790 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

- Finalizarea lucrarilor în continuare, 
asigurarea spaţiilor şcolare şi 
realizare de obiective noi 
- Bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 

Se propune respingerea, întrucât  
nu sunt prevăzute sume la 
articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar”. De 
altfel, amendamentul este neclar, 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
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aceluiaşi minister, fără a se 
preciza capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 

215.  Anexa 3/25 – capitolul 5001 
grupa 51 
Transferuri între unitaţi ale 
administraţiei publice 

Reabilitare şcoală Merei, Comuna 
Merei, Judeţ Buzău = 500.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

- Finalizarea lucrarilor în continuare, 
asigurarea spaţiilor şcolare şi 
realizare de obiective noi 
- Bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 

Se propune respingerea, întrucât  
nu sunt prevăzute sume la 
articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar”. De 
altfel, amendamentul este neclar, 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister, fără a se 
preciza capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 

216.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului, Capitolul 5001, 
Titlul 51 „Transferuri intre unităţi 
ale administratiei publice”, art.02 
alin.15 ,,Finantarea unor 
cheltuieli de capital ale unităţiilor 
de invăţământ preuniversitar 

Alocarea sumei de 500.000 lei pentru 
reabilitarea şcolii generale nr. 1, 
comuna Cuza Vodă, judeţul Călăraşi. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Damian Ioan, Oana Niculescu-Mizil, 
Ştefănescu Tohme, Boabeş Dumitru, 
Grup PSD+PC – Camera Deputaţilor 

Condiţiile de desfăşurare a 
procesului de învăţământ sunt foarte 
grele. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
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Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

217.  Art. 41/ Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

1) Reabilitare Şcoală generală nr. 
Văleni Dâmboviţa = 70 mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD Gheorghe Ana 
Deputat PSD Ion Stan  
Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu  
Grup PSD+PC 

1) Lucrare de reabilitare a şcolii a 
început în anul 2007, lucrările au 
fost executate în proporţie de 30% 
din lipsă de fonduri, procesul de 
învăţământ fiind îngreunat, copiii 
deplasându-se printre schele, 
existând pericolul de accidente. 
SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cu suma de 24.225 mii 
lei din Anexa 3/13/ Capitolul 5000/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli şi 
transferarea la Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este vag şi neclar,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

 

218.  Art. 41/ Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

2) Consolidare şi restaurare Grădiniţă 
nr. 2 Doiceşti = 340 mii lei 
 
Autori:  
 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD Gheorghe Ana 
Deputat PSD Ion Stan  
Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu  
Grup PSD+PC 

2) Lucrare începută din 2007 şi 
executată în proporţie de 50% din 
lipsă de fonduri; există pericolul 
degradării lucrărilor neterminate . 
SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cu suma de 24.225 mii 
lei din Anexa 3/13/ Capitolul 5000/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli şi 
transferarea la Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este vag şi neclar,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
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219.  Art. 41/ Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

3) Reabilitare Şcoala generală Săteni, 
comuna Aninoasa = 150 mii lei 
 
Autori:  
 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD Gheorghe Ana 
Deputat PSD Ion Stan  
Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu  
Grup PSD+PC 

3) Investiţia a fost finalizată în 2008 
fără ca beneficiarul să achite 
valoarea integrală a lucrărilor din 
lipsă de fonduri. 
SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cu suma de 24.225 mii 
lei din Anexa 3/13/ Capitolul 5000/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli şi 
transferarea la Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este vag şi neclar,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

220.  Art. 41/ Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

4) Reabilitare Grădiniţa nr. 1 Şotânga 
= 600 mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD Gheorghe Ana 
Deputat PSD Ion Stan  
Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu  
Grup PSD+PC 

4) Lucrările au început în 2008, s-au 
finalizat în 2009 dar nu s-a achitat 
valoarea lucrărilor.  
SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cu suma de 24.225 mii 
lei din Anexa 3/13/ Capitolul 5000/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli şi 
transferarea la Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este vag şi neclar,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

221.  Art. 41/ Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

5) Reabilitare Şcoala „Teiul 
Doamnei”, cls. I-VIII, sat Teiş, com. 
Şotânga = 1.400 mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

5) Lucrările de  reabilitare s-au 
realizat în proporţie de 80% dar din 
2009 lucrările au fost abandonate 
din lipsă fonduri. 
SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cu suma de 24.225 mii 
lei din Anexa 3/13/ Capitolul 5000/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli şi 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este vag şi neclar,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
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Deputat PSD Gheorghe Ana 
Deputat PSD Ion Stan  
Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu  
Grup PSD+PC 

transferarea la Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

222.  Art. 41/ Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

6) Consolidare Şcoala nr. 2 Şotânga = 
1.000 mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD Gheorghe Ana 
Deputat PSD Ion Stan  
Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu  
Grup PSD+PC 

6) Şcoala nr. 2 Şotânga a suferit 
grave degradări datorită vechimii de 
peste 50 de ani şi necesită 
consolidare şi reabilitare urgent. 
SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cu suma de 24.225 mii 
lei din Anexa 3/13/ Capitolul 5000/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli şi 
transferarea la Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este vag şi neclar,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

223.  Art. 41/ Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

7) Reabilitare Şcoală generală clasele 
I-VIII sat Râncaciov, Com. 
Dragomireşti = 100 mii lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatulu 

7) Investiţie începută şi nefinalizată 
din lipsă de fonduri. 
SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cu suma de 24.225 mii 
lei din Anexa 3/13/ Capitolul 5000/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli şi 
transferarea la Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este vag şi neclar,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

224.  Art. 41/ Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

8) Reabilitare Grădiniţă Lucieni = 200 
mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 

8) Reabilitarea Grădiniţei Lucieni a 
început în 2008, s-au realizat 80% 
din lucrări dar din 2009, din lipsă de 
fonduri, lucrările au fost sistate. 
SURSA DE  FINANŢARE: 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este vag şi neclar,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
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tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD Gheorghe Ana 
Deputat PSD Ion Stan  
Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu  
Grup PSD+PC 

Diminuarea cu suma de 24.225 mii 
lei din Anexa 3/13/ Capitolul 5000/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli şi 
transferarea la Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

225.  Art. 41/ Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

9) Reabilitare Şcoala generală Lucieni 
=  65 mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD Gheorghe Ana 
Deputat PSD Ion Stan  
Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu  
Grup PSD+PC 

9) Lucrările au fost finalizateîn anul 
2009, dar, din lipsă de fonduri, nu s-
a achitat integral valoarea lucrărilor. 
SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cu suma de 24.225 mii 
lei din Anexa 3/13/ Capitolul 5000/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli şi 
transferarea la Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este vag şi neclar,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

226.  Art. 41/ Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

10) Reabilitare Grădiniţă sediu vechi 
= 50 mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD Gheorghe Ana 
Deputat PSD Ion Stan  
Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu  
Grup PSD+PC 

10) Clădirea este foarte veche, are 
peste 60 de ani şi necesită reparaţii 
generale. 
SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cu suma de 24.225 mii 
lei din Anexa 3/13/ Capitolul 5000/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli şi 
transferarea la Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este vag şi neclar,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

227.  Art. 41/ Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

11) Reabilitare Şcoală sat Şuţa Seacă, 
com. Raciu = 1.600 mii lei 

11) Investiţie începută în anul 2009 
şi nefinalizată. 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este vag şi neclar,  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 110 -

 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD Gheorghe Ana 
Deputat PSD Ion Stan  
Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu  
Grup PSD+PC 

SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cu suma de 24.225 mii 
lei din Anexa 3/13/ Capitolul 5000/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli şi 
transferarea la Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

228.  Art. 41/ Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

12) Reabilitare Grădiniţă sat Şuţa 
Seacă, com. Raciu = 200 mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD Gheorghe Ana 
Deputat PSD Ion Stan  
Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu  
Grup PSD+PC

12) Investiţie începută în 2008 şi 
nefinalizată. 
SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cu suma de 24.225 mii 
lei din Anexa 3/13/ Capitolul 5000/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli şi 
transferarea la Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este vag şi neclar,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

229.  Art. 41/ Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

13) Reabilitare Grup Şcolar Agricol 
Voineşti = 1.200 mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD Gheorghe Ana 
Deputat PSD Ion Stan  
Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu  

13) Lucrările de reabilitare au 
început în anul 2007 şi s-au realizat 
în procent de 50%, din  2009, din 
lipsă de fonduri, lucrările au fost 
sistate. 
SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cu suma de 24.225 mii 
lei din Anexa 3/13/ Capitolul 5000/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli şi 
transferarea la Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este vag şi neclar,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 111 -

Grup PSD+PC 
230.  Art. 41/ Anexa 3/25/Cap. 

6501/Grupa 56/ Titlul VIII 
14) Reabilitare Şcoală generală cls. I-
VIII sat Voineşti = 780 mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD Gheorghe Ana 
Deputat PSD Ion Stan  
Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu  
Grup PSD+PC 

14) Lucrările au început în anul 
2007 şi s-au realizat cca. 50%, iar 
din anul 2008, nefiind  finanţate, 
lucrările au fost sistate existând 
pericolul degradării fizice a 
investiţiei. 
SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cu suma de 24.225 mii 
lei din Anexa 3/13/ Capitolul 5000/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli şi 
transferarea la Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este vag şi neclar,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

231.  Art. 41/ Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

15) Reabilitare Şcoala generală cls. I-
VIII, sat Izvoare, com. Voineşti = 700 
mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD Gheorghe Ana 
Deputat PSD Ion Stan  
Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu  
Grup PSD+PC 

15) Documentaţie de execuţie 
depusă din anul 2009 la MEC. 
Starea  clădirii este dezastruoasă, 
copiii fiind obligaţi să-şi desfăşoare 
activitatea în condiţii improprii 
SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cu suma de 24.225 mii 
lei din Anexa 3/13/ Capitolul 5000/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli şi 
transferarea la Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este vag şi neclar,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

232.  Art. 41/ Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

16) Reabilitare şi extindere Şcoală 
generală cls. I-VIII, sat Gemenea-
Brătuleşti, com. Voineşti = 1.000 mii 
lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 

16) Numărul de săli de clasă este 
insuficient pentru procesul de 
învăţământ iar cele existente 
necesită lucrări de  reparaţii generale 
SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cu suma de 24.225 mii 
lei din Anexa 3/13/ Capitolul 5000/ 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este vag şi neclar,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost astfel 
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tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD Gheorghe Ana 
Deputat PSD Ion Stan  
Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu  
Grup PSD+PC 

Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli şi 
transferarea la Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

233.  Art. 41/ Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

17) Extindere Şcoala generală cls. I-
VIII, sat Ciocănari, com. Niculeşti = 
150 mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD Gheorghe Ana 
Deputat PSD Ion Stan  
Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu  
Grup PSD+PC 

17) Numărul de săli de clasă este 
insuficient datorită numărului mare 
de copii care învaţă în Şcoala 
Ciocănari 
SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cu suma de 24.225 mii 
lei din Anexa 3/13/ Capitolul 5000/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli şi 
transferarea la Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este vag şi neclar,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

234.  Art. 41/ Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

18) Reabilitare Grup Şcolar Industrial 
Petrol, municipiul Moreni = 250 mii 
lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD Gheorghe Ana 
Deputat PSD Ion Stan  
Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu  
Grup PSD+PC 

18) În baza protocolului de predare-
primire  din 12.03.2007 s-au predat 
către MEC clădirile Grupului Şcolar 
şi terenul aferent în vederea 
transformării în Complex Şcolar de 
Arte şi Meserii. S-au executat lucrări 
dar nu au fost achitate din anul 2009.
SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cu suma de 24.225 mii 
lei din Anexa 3/13/ Capitolul 5000/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli şi 
transferarea la Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este vag şi neclar,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
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235.  Art. 41/ Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

19) Construcţie Grădiniţă de copii, 
Schela Mare, municipiul Moreni = 
250 mii lei  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD Gheorghe Ana 
Deputat PSD Ion Stan  
Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu  
Grup PSD+PC 

19) Din lipsă local, copiii din 
cartierul Schela Mare sunt obligaţi 
să se deplaseze cca. 10 km în 
municipiul Moreni. 
SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cu suma de 24.225 mii 
lei din Anexa 3/13/ Capitolul 5000/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli şi 
transferarea la Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este vag şi neclar,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

236.  Art. 41/ Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

20) Grădiniţă de copii Gura Şuţii = 
600 mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD Gheorghe Ana 
Deputat PSD Ion Stan  
Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu  
Grup PSD+PC 

20) Investiţia începută în 2007 din 
lipsă de fonduri s-au realizat numai 
45% din lucrări. Restul lucrărilor au 
fost sistate. 
SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cu suma de 24.225 mii 
lei din Anexa 3/13/ Capitolul 5000/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli şi 
transferarea la Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este vag şi neclar,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

237.  Art. 41/ Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

21) Reabilitare şi extindere Şcoala 
generală cls. I-VIII, com. Nucet = 
2.000 mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

21) Lucrări începute în 2008, s-a 
realizat 50% din investiţie şi din 
anul 2009, din lipsă de fonduri, 
lucrările au fost sistate. 
SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cu suma de 24.225 mii 
lei din Anexa 3/13/ Capitolul 5000/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli şi 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este vag şi neclar,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
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Deputat PSD Gheorghe Ana 
Deputat PSD Ion Stan  
Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu  
Grup PSD+PC 

transferarea la Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

238.  Art. 41/ Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

22) Reabilitare Şcoală generală, sat 
Cazaci, com. Nucet = 1.000 mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD Gheorghe Ana 
Deputat PSD Ion Stan  
Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu  
Grup PSD+PC 

22) Lucrările s-au realizat în 
proporţie de 30%, din lipsă de 
fonduri au fost sistate. 
SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cu suma de 24.225 mii 
lei din Anexa 3/13/ Capitolul 5000/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli şi 
transferarea la Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este vag şi neclar,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

239.  Art. 41/ Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

23) Finalizare lucrări Şcoala generală, 
sat Româneşti, com. Potlogi = 50 mii 
lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD Gheorghe Ana 
Deputat PSD Ion Stan  
Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu  
Grup PSD+PC 

23) Lucrările sunt  începute din 2007 
şi sunt aproape de finalizare. 
SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cu suma de 24.225 mii 
lei din Anexa 3/13/ Capitolul 5000/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli şi 
transferarea la Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este vag şi neclar,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

240.  Art. 41/ Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

24) Construcţie grădiniţă copii, sat 
Româneşti, com. Potlogi = 600 mii lei 
 

24) Numărul mare de copii necesită 
construcţia unui local nou de 
grădiniţă. 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este vag şi neclar,  
neprecizându-se ce capitol sau 
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Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD Gheorghe Ana 
Deputat PSD Ion Stan  
Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu  
Grup PSD+PC 

SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cu suma de 24.225 mii 
lei din Anexa 3/13/ Capitolul 5000/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli şi 
transferarea la Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 
 

titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

241.  Art. 41/ Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

25) Reabilitare Şcoala de Arte şi 
Meserii, com. Produleşti = 1.500 mii 
lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD Gheorghe Ana 
Deputat PSD Ion Stan  
Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu  
Grup PSD+PC

25) Localul şcolii este foarte vechi, 
condiţiile de desfăşurare a 
procesului de învăţământ fiind 
impropriu. 
SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cu suma de 24.225 mii 
lei din Anexa 3/13/ Capitolul 5000/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli şi 
transferarea la Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este vag şi neclar,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

242.  Art. 41/ Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

26) Construcţie 2 săli de clasă, 
Grădiniţa sat Creţuleşti, com. 
Mătăsaru 
= 270 mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD Gheorghe Ana 
Deputat PSD Ion Stan  

26) Localul actual este 
subdimensionat ca spaţiu. Este 
nevoie de încă 2 săli de clasă. 
SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cu suma de 24.225 mii 
lei din Anexa 3/13/ Capitolul 5000/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli şi 
transferarea la Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este vag şi neclar,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
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Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu  
Grup PSD+PC 

243.  Art. 41/ Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

27) Reabilitare, modernizare, 
extindere şi echipare Şcoala generală, 
sat Poroinica, com. Mătăsaru = 2.500 
mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD Gheorghe Ana 
Deputat PSD Ion Stan  
Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu  
Grup PSD+PC 

27) Clădirea nu mai corespunde din 
punct de veder funcţional. Este 
nevoie de reabilitare generală. 
SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cu suma de 24.225 mii 
lei din Anexa 3/13/ Capitolul 5000/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli şi 
transferarea la Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este vag şi neclar,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

244.  Art. 41/ Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

28) Construcţie grupuri sanitare, 
centrală termică şi instalaţie termică, 
Şcoala Mătăsaru, com. Mătăsaru = 
1.200 mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD Gheorghe Ana 
Deputat PSD Ion Stan  
Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu  
Grup PSD+PC 

28) Localul nu dispune de grupuri 
sanitare şi încălzire. 
SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cu suma de 24.225 mii 
lei din Anexa 3/13/ Capitolul 5000/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli şi 
transferarea la Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este vag şi neclar,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

245.  Art. 41/ Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

29) Reabilitare Grădiniţă, sat Pătroaia 
Vale, com. Crângurile = 400 mii lei 

29) Actualul local este impropriu 
pentru activitatea preşcolară. 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este vag şi neclar,  
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Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD Gheorghe Ana 
Deputat PSD Ion Stan  
Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu  
Grup PSD+PC 

SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cu suma de 24.225 mii 
lei din Anexa 3/13/ Capitolul 5000/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli şi 
transferarea la Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

246.  Art. 41/ Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

30) Construcţie Grădiniţă, sat Voia, 
com. Crângurile = 600 mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD Gheorghe Ana 
Deputat PSD Ion Stan  
Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu  
Grup PSD+PC

30) Numărul de copii din satul Voia 
au nevoie de o grădiniţă pentru a  nu  
mai face naveta de 7 km în satul 
Crânguri. 
SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cu suma de 24.225 mii 
lei din Anexa 3/13/ Capitolul 5000/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli şi 
transferarea la Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este vag şi neclar,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

247.  Art. 41/ Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

31) Construcţie Grădiniţă, sat 
Fântânele, com. Cojasca = 90 mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD Gheorghe Ana 
Deputat PSD Ion Stan  
Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu  

31) Satul Fântânele are unul  dintre 
cei  mai mari coeficienţi de natalitate 
iar actualul local este neîncăpător. 
SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cu suma de 24.225 mii 
lei din Anexa 3/13/ Capitolul 5000/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli şi 
transferarea la Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este vag şi neclar,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
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Grup PSD+PC 
248.  Art. 41/ Anexa 3/25/Cap. 

6501/Grupa 56/ Titlul VIII 
32) Construcţie Şcoală  generală, sat 
Fântânele, com. Cojasca = 80 mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD Gheorghe Ana 
Deputat PSD Ion Stan  
Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu  
Grup PSD+PC 

32) Investiţie în derulare dar oprită 
din lipsă de fonduri. 
SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cu suma de 24.225 mii 
lei din Anexa 3/13/ Capitolul 5000/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli şi 
transferarea la Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 
 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este vag şi neclar,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

249.  Art. 41/ Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

33) Construire Grădiniţă Mogoşani, 
com. Mogoşani = 400 mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD Gheorghe Ana 
Deputat PSD Ion Stan  
Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu  
Grup PSD+PC 

33) Investiţie demarată dar oprită 
din lipsă de fonduri.  
SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cu suma de 24.225 mii 
lei din Anexa 3/13/ Capitolul 5000/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli şi 
transferarea la Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este vag şi neclar,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

250.  Art. 41/ Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

34) Reabilitare Şcoala Mogoşani, 
com. Mogoşani = 180 mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD Gheorghe Ana 

34) Investiţie începută din anul 2009 
şi oprită din lipsă de fonduri.  
SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cu suma de 24.225 mii 
lei din Anexa 3/13/ Capitolul 5000/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli şi 
transferarea la Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este vag şi neclar,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
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Deputat PSD Ion Stan  
Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu  
Grup PSD+PC 

desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

251.  Art. 41/ Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

35) Construcţie Grădiniţă, sat 
Căpşuna, com. Cobia = 2.500 mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD Gheorghe Ana 
Deputat PSD Ion Stan  
Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu  
Grup PSD+PC 

35) Documentaţie depusă şi avizată 
la Ministerul Educaţiei. Se aşteaptă 
finanţare. 
SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cu suma de 24.225 mii 
lei din Anexa 3/13/ Capitolul 5000/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli şi 
transferarea la Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este vag şi neclar,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

252.  Art. 41/ Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

36) Reabilitare Grădiniţă, sat 
Vizureşti, com. Ciocăneşti = 150 mii 
lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD Gheorghe Ana 
Deputat PSD Ion Stan  
Deputat PSD Ion Dumitru  
Senator PSD Adrian Ţuţuianu  
Grup PSD+PC 

36) Lucrări începute în anul 2009 şi 
aflate aproape de finalizare 
SURSA DE  FINANŢARE: 
Diminuarea cu suma de 24.225 mii 
lei din Anexa 3/13/ Capitolul 5000/ 
Grupa 59/ Titlul X Alte cheltuieli şi 
transferarea la Anexa 3/25/Cap. 
6501/Grupa 56/ Titlul VIII 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este vag şi neclar,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat.  De asemenea, 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

253.   
MINISTERUL EDUCAŢIEI, 
CERCETĂRII, TINERETULUI 
ŞI SPORTULUI 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 50.000 
RON pentru finalizarea lucrărilor la 
Şcoala cu clasele I-IV “Ioan Vodă cel 

Achitarea sumelor restante către 
constructor pentru lucrările deja 
efectuate şi finalizarea investiţiei la 
Şcoala cu clasele I-IV “Ioan Vodă 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
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Viteaz” din satul Jilişte, comuna 
Slobozia Ciorăşti 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Tîlvăr Angel- deputat PSD 

cel Viteaz” din satul Jilişte, comuna 
Slobozia Ciorăşti 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

254.   
MINISTERUL EDUCAŢIEI, 
CERCETĂRII, TINERETULUI 
ŞI SPORTULUI 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 400.000 
RON pentru amenajarea unui teren de 
sport în comuna Popeşti 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Tîlvăr Angel- deputat PSD 

Terenul de sport aflat pe domeniul 
public va deservi tuturor locuitorilor 
comunei Popeşti 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului a cheltuielilor de 
amenajare a terenurilor de sport 
care aparţin autorităţilor locale.  
 

255.   
MINISTERUL EDUCAŢIEI, 
CERCETĂRII, TINERETULUI 
ŞI SPORTULUI 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 700.000 
RON pentru continuarea lucrărilor la 
baza sportivă din satul Tătăranu, 
comuna Tătăranu 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Tîlvăr Angel- deputat PSD 

Pentru acest proiect a fost alocată 
până în prezent suma de 4000 RON 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului a cheltuielilor de 
amenajare a bazelor  sportive care 
aparţin autorităţilor locale.  
 

256.   Se propune suplimentarea sumei Consolidare şi reamenajare Şcoala Se propune respingerea, întrucât 
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MINISTERUL EDUCAŢIEI, 
CERCETĂRII, TINERETULUI 
ŞI SPORTULUI 

alocate judeţului Vrancea cu suma de 
1.500.000 lei pentru refacere 
învelitoare Şcoala cu clasele I- VIII 
Năneşti, construire magazie 
depozitare lemne, consolidare şi 
reamenajare sală sport, amenajare 
teren sport, refacere împrejmuire 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Tîlvăr Angel- deputat PSD 

cu clasele I- VIII Năneşti 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

257.   
MINISTERUL EDUCAŢIEI, 
CERCETĂRII, TINERETULUI 
ŞI SPORTULUI 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu suma de 
3.200.000 lei pentru reabilitare, 
modernizare şi dotare S.A.M. Al. 
Vlahuţă, Gugeşti  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Tîlvăr Angel- deputat PSD 

 
 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

258.   
MINISTERUL EDUCAŢIEI, 
CERCETĂRII, TINERETULUI 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu suma de 
611.000 lei pentru înfiinţare bază 

 
 
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 122 -

ŞI SPORTULUI sportivă model tip II, Gugeşti  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Tîlvăr Angel- deputat PSD 

Guvernului 
 

finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului a cheltuielilor de 
amenajare a bazelor  sportive care 
aparţin autorităţilor locale. 

259.  Anexa 3/25 / Cap. 5001/ titlul 12 
/ grupa 71/articol 01 / alin. 01 

Grădinița ”Eftimie Murgu”-execuție 
Lugoj 
Suma: 1640 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

 Se respinge amendamentul 
întrucât nu se precizează sursa de 
finanţare. 

260.  Anexa 3/25 / Cap. 5001/ titlul 12 
/ grupa 71/articol 01 / alin. 01 

Reabilitare Colegiul Național ”Iulia 
Hașdeu” Lugoj  
Suma: 200 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Motivaţie: stare de degradare 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât nu se precizează sursa de 
finanţare. 

261.  Anexa 3/25 / Cap. 5001/ titlul 12 
/ grupa 71/articol 01 / alin. 01 

Reabilitare Șc. cu cls. I-VIII Nr. 2 
Lugoj 
Suma: 100 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Motivaţie: stare de degradare 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât nu se precizează sursa de 
finanţare. 

262.  Anexa 3/25 / Cap. 5001/ titlul 12 
/ grupa 71/articol 01 / alin. 01 

Modernizare Șc. cu cls. I-VIII 
Sălbăgel comuna Găvojdia 

Motivaţie: stare de degradare 
 

Se respinge amendamentul 
întrucât nu se precizează sursa de 
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Suma: 50 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

finanţare. 

263.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
6501 “Învăţământ”, Grupa 71, 
alineatul 01 “Construcţii” cu suma de 
150 mii lei, necesară pentru 
reabilitarea Şcolii Generale din 
comuna Bistreţ, judeţul Dolj. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD + PC Valeriu Ştefan 
Zgonea, Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor

Ţinând cont de faptul că în structura 
de populaţie a comunei, tinerii 
preşcolari şi şcolari deţin o pondere 
importantă şi, având în vedere 
necesitatea asigurării bunei 
desfăşurări a activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată, se impune 
reabilitarea. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului a fost 
astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

264.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
6501 “Învăţământ”, Grupa 71, 
alineatul 01 “Construcţii” cu suma de 
100 mii lei, necesară pentru 
reabilitarea Grădiniţei şi Şcolii 
Generale din comuna Gîngiova, 
judeţul Dolj. 
 
Autori:  

Ţinând cont de faptul că în structura 
de populaţie a comunei, tinerii 
preşcolari şi şcolari deţin o pondere 
importantă şi, având în vedere 
necesitatea asigurării bunei 
desfăşurări a activităţii didactice a 
elevilor încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată, se impune 
reabilitarea. 
Se impune necesitatea unor lucrări 
de modernizare a sistemului de apă 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, întrucât bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
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Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD + PC Valeriu Ştefan 
Zgonea, Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

şi canalizare ale celor două instituţii 
de învăţământ. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale. 

265.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
6501 “Învăţământ”, Grupa 71, 
alineatul 01 “Construcţii” cu suma de 
100 mii, necesară pentru construcţie 
centru afterschool Bucuria Copiilor în 
comuna Calopăr, judeţul Dolj. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD + PC Valeriu Ştefan 
Zgonea, Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor

Investiţia este necesară pentru a 
asigura copiilor un program complex 
de desfăşurarea a activităţilor 
educative după programul şcolar 
obligatoriu.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului a fost 
astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

266.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
6501 “Învăţământ”, Grupa 71, 
alineatul 01 “Construcţii” cu suma de 
400 mii lei, necesară pentru 
construcţia unui grup sanitar în cadrul 
Şcolii Barbu Ionescu din comuna 
Urzicuţa, judeţul Dolj. 
 
Autori:  

Investiţia este necesară pentru a 
asigura copiilor condiţii sanitare 
optime pentru desfăşurarea 
activităţilor educative.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului a fost 
astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
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Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD + PC Valeriu Ştefan 
Zgonea, Grupul parlamentar PSD + 
PC  - Camera Deputaţilor 

267.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Edificare și consolidare campus 
Şcolar Colegiul L.Rebreanu – 
municipiul Bistrita- 28.905.066 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. 
 
Sursa de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare.  

268.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Amenajare și consolidare imobil 
str.Dornei nr.1.-Liceul arte plastice 
C.Baba-corp B – municipiul Bistrita- 
5.110.986 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
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269.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reabilitare clădire atelier 
Gr.Sc.G.Moisil – municipiul Bistrita-
69.962 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

270.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Construire imobil cu destinatie 
gradinita, str. N. Balcescu nr 38 A, 
mun. Bistrita = 1.800.000 lei  
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

271.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Complex multifunctional cu gradinita 
cu program prelungit in ansamblul de 
locuinte Subcetate,mun. Bistrita = 
2.000.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
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tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

272.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Sc. Generală Coldău /reabilitare – 
oras Beclean -320.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

273.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reabilitare l. Agricol corp C – oras 
Beclean- 600.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

274.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  Campus Scolar liceul Petru Rares – Pentru asigurarea unui proces Se propune respingerea, întrucât 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 128 -

Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

oras Beclean – 11.000.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

275.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reabilitate sc. Cls.I-VIII Cormaia – 
oras Sangeorz-Bai-724.560 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

276.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reabilitate sc. Cls.I-IV Valea 
Borcutului- oras Sangeorz-Bai- 
195.945 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
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Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

277.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reabilitare sc.gen.Artemiu Publiu 
Alexi Sangeorz Bai- 1.421.397 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

278.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Gradinita program prelungit- oras 
Sangeorz-Bai- 87.052 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

279.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 

Rebilitare termica sc.Branistea – 
comuna Branistea- 1.405.563 lei 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
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Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

280.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reabilitare termica sc.gen.Malut 
comuna Branistea- 1.233.926 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

281.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reabilitare sc.gen.cls.I_VIII si 
gradinita com.Budesti- 474.087 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
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 inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

282.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reabilitare sc. Gen.sat Budesti Fănațe 
cl.I_IV com.Budesti-425.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

283.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reparatii sc.gen. cl.I_VIII sat Tagu 
com.Budesti-700.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

284.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 

Reabilitare si modernizare Gr.Sc. 
I.C.Romanul – comuna Caianu Mic- 
185.000 lei 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
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Capitolul 65. 01.70. Invatamant  
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

285.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reabilitare sc.gen. cl.I_VIII Dobric 
comuna Caianu Mic- 2.000.000 lei 
 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

286.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reparatii sc.gen.cl.I_VIII Ciceu 
Mihaiesti – comuna Ciceu Mihaiesti- 
280.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
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 de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

287.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reabilitare sc.gen.sat Sasarm – 
comuna Chiuza- 350.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

288.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reabilitare sc.gen.sat Mires- comuna 
Chiuza- 150.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

289.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reabilitarea si modernizare 
sc.gen.George  Cosbuc corp.II – 
comuna Cosbuc- 1.322.934 lei 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
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Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

290.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Dotări gradinita Cosbuc – comuna 
Cosbuc- 80.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

291.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Constructie Gradinita Feldru – 
comuna Feldru- 1.242.211 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
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achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

292.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reabilitare Grup Sc. Feldru – comuna 
Feldru -1.050.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

293.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reabilitare Scoala cl.I-VIII sat Nepos 
– comuna Feldru -1.200.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

294.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reabilitare sc.gen.cl.I_IV sat Dipsa – 
comuna Galatii Bistritei- 400.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
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tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

295.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reabilitare sc.gen.sat Mijlocenii 
Bargaului – comuna Josenii 
Bargaului- 450.688 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

296.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reabilitare sc.gen, sat Strâmba – 
comuna Josenii Bargaului – 650.000 
lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
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deplasari 
297.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  

Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reparatii capitale sc.gen.sat Josenii 
Bârg. Cl.I_VIII – comuna Josenii 
Bargaului -3.100.515 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

298.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Constructie gradinita cu program 
prelungit Lechinta – comuna lechinta- 
1.286.263 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

299.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reabilitatea, modernizarea şi dotarea 
sc.gen. Sângeorzu Nou – comuna 
lechinta- 500.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
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tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

concret sursa de finanţare. 

300.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Constructie Campus Sscolar Lechinta 
– comuna Lechinta- 11.113.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

301.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Demolare si constructie Gradinita cu 
program normal sat Sângeorzu Nou – 
comuna Lechinta -750.000 lei- 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
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302.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Constructie Gradinita cu program 
normal sat Vermes – comuna 
Lechinta -750.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

303.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reparatii capitale si extinderea 
Sc.gen. Lunca Lesului – Lesu – 
750.000 lei 
 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

304.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reparatii capitale Sc.gen.Milas –
comuna Milas – 130.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
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Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

305.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reabilitare sc.gen. Comlod – comuna 
Milas -117.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

306.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Realizare sistem încălzire sc.gen. Paul 
Tanco –comuna Monor- 400.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

307.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  Extindere,reabilitare si racordare Pentru asigurarea unui proces Se propune respingerea, întrucât 
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Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

utilitati sc.gen. Paul Tanco – comuna 
Monor- 500.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

308.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reabilitare sc. Arte si Meserii 
Negrilesti – comuna Negrilesti-
968.743 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

309.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reabilitare cladire Gradinita 
Negrilesti – comuna Negrilesti – 
454.909 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele  
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
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Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

310.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Extindere Sc.gen.cl.I_VIII Nimigea 
de Jos – comuna Nimigea- 2.000.000 
lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

311.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reparatii capitale cl.I_IV sat Mintiu si 
gradinita – comuna Nimigea – 
400.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

312.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 

Renovare acoperis tâmplărie 
sc.gen.cl.I_VIII Mititei – comuna 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
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Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Nimigea – 400.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

313.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Introducere apă curentă, schimbare 
tâmplărie, grupuri sanitare sc.gen. 
Tăure – comuna Nimigea – 100.000 
lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

314.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Introducere apă curentă grupuri 
sanitare sc.gen. Mogoșeni – comuna 
Nimigea- 100.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
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Sen. PSD Prunea Dan 
 

inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

315.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Renovare acoperis sc.gen. Floresti – 
comuna Nimigea- 100.000 lei 
 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

316.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reabilitare sc.de arte si meserii 
V.Scurtu cl.I_IV Parva – comuna 
Parva – 770.206 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

317.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 

Reabilitare sc.de arte si meseriii 
V,Scurtu cl. V-X Parva – comuna 
Parva – 771.235 lei 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
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Capitolul 65. 01.70. Invatamant  
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

318.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reabilitate termica sc.gen. Susenii 
Bârgaului – comuna Prundu bargaului 
– 900.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

319.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reabilitare sc.generala Rebra – 
comuna Rebra – 300.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
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de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

320.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reabilitate Sc.gen. V_VIII, P+2 Salva 
– comuna Salva -1.400.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

321.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Amenajare curte sc.si teren sport 
sc.gen. Enea Grapini – comuna Sant – 
870.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

322.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Constructie Gradinita loc,.Sant, 
comuna Sant- 287.000 lei 
 
Autori: 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
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Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

323.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reabilitare clădire Enea Grapini – 
comuna Sant- 1.322.531 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

324.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reabilitare scoala cl.I_VIII 
comuna.Sieut -625.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
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achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

325.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reabilitare cls.I_VIII sat Sebiș 
comuna.Sieut-610.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

326.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reabilitare cls. I_IV sat Lunca 
comuna.Sieut- 65.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

327.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Construire campus Scolar Teaca 
comuna Teaca- 11.431.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
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tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

328.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reabilitare si modernizare  scoala de 
Arte si Meserii Târlișua – comuna 
Tarlisua- 500.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

329.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reabilitare si modernizare sc.gen. 
Agrieş comuna Tarlisua- 620.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 
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deplasari 
330.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  

Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reabilitare sc,gen. Sieu Odorhei – 
comuna Sieu Odorhei- 1.588.605 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

331.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reabilitare si modernizare sc.gen. 
Cristur-Sieu comuna Sieu Odorhei- 
1.165.997 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

332.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Grup social si depozit lemne sc.gen. 
Agrisu de Sus. Comuna Sieu Odorhei- 
120.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
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tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

concret sursa de finanţare. 

333.  Anexa 3/25- Ministerul Educatiei  
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Capitolul 65. 01.70. Invatamant 

Reabilitare sc.gen. cl.I_IV loc. Coasta 
comuna Sieu Odorhei- 496.221 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. PSD Emil Radu Moldovan 
Sen. PSD Prunea Dan 
 

Pentru asigurarea unui proces 
educational modern, la standardele 
asumate de catre Romania, este 
nevoie, pe langa cointeresarea 
factorului uman, de o infrastructura 
scolara moderna, iar obiectivele 
propuse pentru suplimentare sunt 
intr-o stare avansata de degradare, 
sau este nevoie imperioasa de 
inceperea unor obiective noi. Sursa 
de finantare – MECC capitolul 
achizitii publice si cheltuieli cu 
deplasari 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat . De 
asemenea, nu este prezentată 
concret sursa de finanţare. 

334.     Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Anexa 3/25 

      Obiectiv de investiţii  : 
R.K. Grădiniţa P.N. nr. 1 Lupeni 
- Lucrări în continuare  
Suma propusă :  750 000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PSD+PC   Cornel-Cristian 
Resmeriţă, Grup Parlamentar 
PSD+PC 

    Dezvoltarea infrastructurii şcolare  
în municipiul Lupeni. 
  
 
     
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului  

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

335.    Ministerul Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului 
Anexa 3/25 

       Obiectiv de investiţii:  
R.K. Grădiniţa cu P.N. Şc. Gen. nr.1 
Lupeni   
 - Lucrări în continuare  
Suma propusă : 1 500 000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PSD+PC Cornel-Cristian 
Resmeriţă, Grup Parlamentar 
PSD+PC 

    Dezvoltarea  infrastructurii 
şcolare  în municipiul Lupeni. 
  
 
 
 
    
  Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

336.   Ministerul Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului 
Anexa 3/25 

      Obiectiv de investiţii:  
R.K. G.S.I.M. Lupeni  
- Lucrări în continuare  
Suma propusă : 1 500 000 lei  
         
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PSD+PC Cornel-Cristian 
Resmeriţă, Grup Parlamentar 
PSD+PC  

   Dezvoltarea infrastructurii   
şcolare  în municipiul Lupeni. 
  
 
 
   Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

337.     Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului 
Anexa 3/25 

       Obiectiv de invesiţii: 
Utilităţi sala sport G.S.I.M. 
 -Investiţii noi 
Suma propusă:  1 000 000 lei 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PSD+PC Cornel-Cristian 
Resmeriţă, Grup Parlamentar 
PSD+PC 

    Dezvoltarea infrastructurii 
şcolare în municipiul Lupeni. 
  
  
     
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
finanţarea lucrărilor pentru 
construcţia de săli de sport se 
realizează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, care are 
în derulare un astfel de program. 
 

338.   Ministerul Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului 
Anexa 3/25 

       Obiectiv de investiţii:  
Centrală şi reţea termică Grădiniţa 
Lumea Copiilor corp 1  Lupeni 
-Investiţii noi 
Suma propusă  :  500 000 lei  
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PSD+PC, Cornel-Cristian 
Resmeriţă, Grup Parlamentar 
PSD+PC 

    Dezvoltarea infrastructurii şcolare 
în municipiul Lupeni. 
  
 
 
    
 Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

339.   Ministerul Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului 

       Obiectiv de investiţii:  
Centrală şi reţea termică Grădiniţa 

     Dezvoltarea infrastructurii 
şcolare în municipiul Lupeni. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
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Anexa 3/25 Lumea Copiilor corp 2 Lupeni  
- Investiţii noi 
Suma propusă:   500 000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PSD+PC Cornel-Cristian 
Resmeriţă, Grup Parlamentar 
PSD+PC 

  
 
 
  
     Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

340.  Ministerul Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului 
Anexa 3/25 

      Obiectiv de investiţii:  
Amenajare teren de sport şi incintă 
Şcoala Generală nr. 1 Lupeni 
- Investiţii noi 
Suma propusă: 700 000 lei 
        
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PSD+PC, Cornel-Cristian 
Resmeriţă, Grup Parlamentar 
PSD+PC 

     Dezvoltarea infrastructurii 
şcolare în municipiul Lupeni   
   
   
 
 
  Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

341.  Ministerul Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului 

        Obiectiv de investiţii:  
Modernizare Şcoala Generală nr. 2 

     Dezvolatrea infrastructurii 
şcolare în municipiul Lupeni.   

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
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Anexa 3/25 Lupeni  
-Investiţie nouă 
Suma propusă: 1 500 000 lei 
  
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PSD+PC Cornel-Cristian 
Resmeriţă, Grup Parlamentar 
PSD+PC 

 
   
 
 
    Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

342.  Ministerul Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului 
Anexa 3/25 

       Obiectiv de investiţii : 
Amenajare teren de sport şi incintă 
Şcoala Generală nr.2  Lupeni 
- Investiţii noi 
Suma propusă:  1 300 000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PSD+PC Cornel-Cristian 
Resmeriţă, Grup Parlamentar 
PSD+PC 

    Dezvolatrea infrastructurii şcolare 
în municipiul Lupeni.      
 
 
 
 
     Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

343.  Ministerul Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului 

        Obiectiv de investiţii: 
Modernizare Şc. Gen. Nr. 3 Lupeni  

     Dezvoltarea infrastructurii 
şcolare în municipiul Lupeni.   

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
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Anexa 3/25 - Investiţie nouă 
Suma propusă:  1 000 000 lei 

 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PSD+PC Cornel-Cristian 
Resmeriţă, Grup Parlamentar 
PSD+PC  

 
 
     Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

344.  Ministerul Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului 
Anexa 3/25 

       Obiectiv de investiţii: 
Amenajare bază sportivă şi incintă 
Şcoala Generală nr. 3 Lupeni  
-Investiţii noi 
 Suma propusă:  1 500 000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PSD+PC Cornel-Cristian 
Resmeriţă, Grup Parlamentar 
PSD+PC 

   Dezvoltarea infrastructurii şcolare 
în municipiul Lupeni.    
 
   
 
 
   Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului a cheltuielilor de 
amenajare a bazelor  sportive care 
aparţin autorităţilor locale. 

345.  Ministerul Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului 
Anexa 3/25 

        Obiectiv de investiţii:  
Reabilitare reţea termică Şcoala 
Generală nr. 1 Lupeni anexă ( corp 2) 
- Investiţie nouă 
Suma propusă:  350 000 lei 
 

     Dezvoltarea infrastructurii 
şcolare în municipiul Lupeni.   
 
 
 
   

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
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Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PSD+PC Cornel-Cristian 
Resmeriţă, Grup Parlamentar 
PSD+PC 

   Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

346.  Ministerul Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului 
Anexa 3/25 

       Obiectiv de investiţii: 
 Centrală şi reţea termică Liceul 
Teoretic Lupeni  
- Investiţii noi 
Suma propusă:  650 000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PSD+PC Cornel-Cristian 
Resmeriţă, Grup Parlamentar 
PSD+PC 

     Dezvoltarea infrstructurii şcolare 
în municipiul Lupeni.   
   
 
 
 
  Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

347.  Ministerul Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului 
Anexa 3/25 

      Obiectiv de investiţii:  
Instalaţie electrică laborator de  
informatică Liceul Teoretic Lupeni 
- Investiţie nouă 
Suma propusă:   15 000 lei 
  

    Dezvolatrea infrastructurii şcolare 
în municipiul Lupeni.   
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 158 -

Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PSD+PC Cornel-Cristian 
Resmeriţă, Grup Parlamentar 
PSD+PC 

   Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

348.  Ministerul Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului 
Anexa 3/25 

       Obiectiv de investiţii: 
Modernizare  şi amenajare incintă 
Grădiniţa P.N. nr.2 Lupeni  
- Investiţii noi 
 Suma propusă:   15 000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PSD+PC Cornel-Cristian 
Resmeriţă, Grup Parlamentar 
PSD+PC 

     Dezvoltarea infrastructurii 
şcolare în municipiul Lupeni.   
 
 
 
   
   Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

349.  Ministerul Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului 
Anexa 3/25 

     Obiectiv de investiţii  : 
R.K. Şcoala nr.1 Vulcan 
- Lucrări în continuare  
Suma propusă : 200 000 lei 
 
Autori: 

    Dezvoltarea  infrastructurii 
şcolare  în municipiul Vulcan. 
  
 
 
     Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
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Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PSD+PC Cornel-Cristian 
Resmeriţă, Grup Parlamentar 
PSD+PC 

Fondul de rezervă al Guvernului aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

350.  Ministerul Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului 
Anexa 3/25 

      Obiectiv de investiţii  : 
R.K. Şcoala nr. 4 Vulcan 
- Lucrări în continuare  
Suma propusă : 200 000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PSD+PC Cornel-Cristian 
Resmeriţă, Grup Parlamentar 
PSD+PC 

    Dezvoltarea  infrastructurii 
şcolare  în municipiul Vulcan. 
  
 
 
     Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

351.  Ministerul Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului 
Anexa 3/25 

      Obiectiv de investiţii  : 
R.K. Şcoala nr. 5 Vulcan 
- Lucrări în continuare  
Suma propusă : 200 000 lei 
 
Autori: 

    Dezvoltarea  infrastructurii 
şcolare  în municipiul Vulcan. 
  
 
 
     Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
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Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PSD+PC Cornel-Cristian 
Resmeriţă, Grup Parlamentar 
PSD+PC 

Fondul de rezervă al Guvernului aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

352.  Ministerul Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului 
Anexa 3/25 

      Obiectiv de investiţii  : 
R.K. Şcoala nr. 1 Uricani  
- Lucrări în continuare  
Suma propusă : 200 000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PSD+PC Cornel-Cristian 
Resmeriţă, Grup Parlamentar 
PSD+PC 

    Dezvoltarea  infrastructurii 
şcolare  în oraşul Uricani. 
  
 
 
   Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

353.  Ministerul Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului 
Anexa 3/25 

      Obiectiv de investiţii  : 
R.K. Şcoala nr. 2 Uricani 
- Lucrări în continuare  
Suma propusă : 200 000 lei 
 
Autori: 

    Dezvoltarea  infrastructurii 
şcolare  în oraşul Uricani. 
  
 
 
     Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
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Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PSD+PC Cornel-Cristian 
Resmeriţă, Grup Parlamentar 
PSD+PC 

Fondul de rezervă al Guvernului aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

354.  Legea Bugetului de Stat  pe anul 
2011 
Anexa 3/25/02  
Capitolul 5001 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Articol 01 Transferuri curente 
Alineat 15 Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unitaţilor de învăţământ 
preuniversitar 
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării,Tineretului şi Sportului 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Tineretului şi 
Sportului la anexa 3/25/02– cu suma 

de 400 mii lei pentru: 
1.Construire Gradiniţa la Şcoala 
nr.144 Sector 5 – 200 mii lei 
2.Construire Gradiniţă la Şcoala 
nr.115 Sector 5 – 200 mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat Burcău Doina (PSD) si Grup 
parlamentar PSD+PC 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a 
preşcolarilor se impune 
construirea unor noi clădiri 
pentru gradiniţă. 
Alocare din suma prevăzută 
în bugetul Ministerul 
Educaţiei, Cercetării Tineretului şi 
Sportului - Proiectul privind 
reabilitarea infrastructurii şi/sau 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

355.  Legea Bugetului de Stat  pe anul Se propune suplimentarea bugetului Necesitatea urgentă de sume Se propune respingerea, întrucât 
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2011 
Anexa 3/25/02 
Capitolul 5001 
Grupa 20 Titlul II Bunuri şi 
alte Servicii 
Articol 02 Reparaţii curente 
 
 
 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării,Tineretului şi Sportului 

Ministerului Educaţiei, Tineretului şi 
Sportului la anexa 3/25/02– cu suma 

de 21.000 mii lei pentru: 
1.Extindere Gradiniţa nr.34 Sector 5 - 
400 mii lei 
2.Extindere Gradinita nr.242 Sector 5  
- 400 mii lei  
3.Reabilitare Scoala Generală nr.150 
Sector 5 – 100 mii lei 
4.Reabilitare Scoala Generală nr.147 
– 100 mii lei 
5.Reabilitare Scoala Generală nr.127 
– 300 mii lei 
6.Reabilitare Liceu “Ion Barbu” – 
 300 mii lei 
7.Reabilitare Liceu “Dimitrie 
Bolintineanu” –  300 mii lei 
8.Reabilitare Liceu “Gheorghe Lazar” 
–  
200 mii lei 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat Burcău Doina (PSD) si Grup 
parlamentar PSD+PC 

pentru lucrari de reparaţii, 
consolidări, proiectări 
pentru buna desfăşurare a 
activitaţilor din unităţile 
prescolare,şcolare si liceale. 
 
 
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului. 

în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

356.  Anexa 3 / 25 / 02 
 
Ministerul Educaţiei,  Cercetării, 
Tineretului şi Sporturilor  
 
Capitol 5301 Cercetare 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate capitolului 5301, Cercetare 
fundamentală şi cercetare dezvoltare, 
cu suma de 100.000 mii lei, pentru a fi 
repartizată proporţional pe grupele de 
planificare bugetara. 

Finanţarea corespunzătoare a 
domeniului Cercetare – Dezvoltare 
este deosebit de importantă pentru 
îndeplinirea obiectivelor propuse şi 
alinierea la standardele Uniunii 
Europene în domeniu. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
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fundamentală şi cercetare 
dezvoltare 
 
 

 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Alina Gorghiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

 
În sistemul de cercetare – 
dezvoltare, finanţările proiectelor 
sunt alocate prin competiţie. Un 
proiect durează 3 ani şi în 
consecinţă, având în vedere  
previziunile de alocare şi 
competiţiile organizate şi finanţate 
în anii anteriori, domeniul cercetare 
şi dezvoltare necesită un buget de 
minim 3.000.000 mii lei pentru 
finanţarea proiectelor în derulare şi 
pentru a garanta începerea unor noi 
proiecte.  
 
Alocarea bugetară actuală reprezintă 
doar jumătate din suma necesară 
unui sistem competitiv care să 
asigure valoare şi calitate. Prin 
refuzul suplimentării sumei alocate 
cercetării şi dezvoltării, proiectele în 
domeniu vor fi practic stopate.  
 
Sursă de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dipoziţia 
Guvernului, diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale  

2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
De asemenea, bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a 
fost dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
ale acestuia. De asemenea, nu 
este precizat titlul de cheltuieli ce 
urmează a fi suplimentat 

357.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art.02, alin 
15 

Se propune suplimentarea/alocarea 
sumei de 800 mii lei pentru proiectul  
“Reabilitare Şc. Generală – Miceştii 
de Câmpie”, com. Miceştii de 
Câmpie, Bistriţa-Năsăud. 
 

Obiectiv în continuare 
Sursă de finanţare: Fondul de 
rezervă 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
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Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

358.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art.02, alin 
15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar  

Se propune suplimentarea/alocarea 
sumei de 620 mii lei pentru proiectul  
“Reabilitare şi extindere Şc. Generală 
„Sever Pop”, com. Poiana Ilvei, 
Bistriţa-Năsăud. 
 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Obiectiv în derulare/Fondul de 
rezervă 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
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pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

359.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art.02, alin 
15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

Se propune suplimentarea/alocarea 
sumei de 950 mii lei pentru proiectul  
“Reabilitare şcoală generală clasele I-
VIII”, com. Silivaşu de Câmpie, 
Bistriţa-Năsăud. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Obiectiv în derulare/Fondul de 
rezervă 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

360.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art.02, alin 

Se propune suplimentarea/alocarea 
sumei de 500 mii lei pentru obiectivul  
“Reabilitare şcoală Domneşti”, com. 
Mărişelu, Bistriţa-Năsăud. 
 

Obiectiv  nou/Fondul de rezervă Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
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15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

361.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art.02, alin 
15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

Se propune suplimentarea/alocarea 
sumei de 500 mii lei pentru obiectivul  
“Reabilitare şcoală generală clasele I-
VIII Tureac”, com. Tiha Bârgăului, 
Bistriţa-Năsăud. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Plata sumelor restante 
Sursa: Fond de rezervă 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
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bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

362.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art.02, alin 
15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

Se propune suplimentarea/alocarea 
sumei de 120 mii lei pentru obiectivul  
“Construcţie Grădiniţă Mureşenii -
Bârgăului”, com. Tiha Bârgăului, 
Bistriţa-Năsăud. 
 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Plata sumelor restante 
Sursa: Fond de rezervă 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

363.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Transferuri între unităţi ale 

Se propune suplimentarea/alocarea 
sumei de 650 mii lei pentru obiectivul  
“Construcţie Grădiniţă Tureac”, com. 
Tiha Bârgăului, Bistriţa-Năsăud. 

Continuare lucrări de investiţii  
Sursa: Fond de rezervă 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
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administraţiei publice, art.02, alin 
15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

364.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art.02, alin 
15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

Se propune suplimentarea/alocarea 
sumei de 700 mii lei pentru obiectivul  
“Reabilitare Şcoala Generală 
Mureşenii-Bârgăului”, com. Tiha 
Bârgăului, Bistriţa-Năsăud. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Lucrare în derulare 
Sursa: Fond de rezervă 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
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în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

365.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art.02, alin 
15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

Se propune suplimentarea/alocarea 
sumei de 700 mii lei pentru obiectivul  
“Reabilitare Şcoala Generală Tiha 
Bârgăului”, com. Tiha Bârgăului, 
Bistriţa-Năsăud. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Lucrare în derulare 
Sursa: Fond de rezervă 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

366.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Se propune suplimentarea/alocarea 
sumei de 800 mii lei pentru obiectivul  
“Reabilitare Şcoala Generală Piatra 

Lucrare în derulare 
Sursa: Fond de rezervă 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art.02, alin 
15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Fântânele”, com. Tiha Bârgăului, 
Bistriţa-Năsăud. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

367.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art.02, alin 
15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

Se propune suplimentarea/alocarea 
sumei de 400 mii lei pentru obiectivul  
“Reabilitare Şcoala cu clasele I-IV 
Valea Tureacului”, com. Tiha 
Bârgăului, Bistriţa-Năsăud. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Lucrare în derulare 
Sursa: Fond de rezervă 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
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în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

368.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art.02, alin 
15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

Se propune suplimentarea/alocarea 
sumei de 300 mii lei pentru obiectivul  
“Reabilitare Grădiniţă Tiha 
Bârgăului”, com. Tiha Bârgăului, 
Bistriţa-Năsăud. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Lucrare în derulare 
Sursa: Fond de rezervă 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

369.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Se propune suplimentarea/alocarea 
sumei de 350 mii lei pentru obiectivul  
“Reparaţie capitală Şcoală Generală 

Investiţie nouă 
Sursa: Fond de rezervă 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art.02, alin 
15 
Finanţarea cheltuielillor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

Şopteriu”, com. Urmeniş, Bistriţa-
Năsăud. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

370.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 1623,636 mii lei 
pentru obiectivul “Consolidare si 
modernizare Colegiul 
Tehnic,,Dimitrie Ghica”, Comanesti, 
jud Bacau. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
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în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

371.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 435,037 mii lei 
pentru obiectivul “Reabilitare Şcoala 
nr.2,,Dimitrie Ghica”, Comanesti, jud 
Bacau. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva la dispozitia Guvernului 
 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

372.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

Se alocă suma de 121,195 mii lei 
pentru obiectivul “Reabilitare Şcoala 

 
Sumele sunt necesare pentru 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
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şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

nr.6 Vermeşti”, Comanesti, jud 
Bacau. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

373.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 387,869 mii lei 
pentru obiectivul “Constructie 
Grădiniţa nr.6 Vermeşti”, Comanesti, 
jud Bacau. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 175 -

este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

374.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 416,148 mii lei 
pentru obiectivul “Constructie 
Gradinita nr.5”, Comanesti, jud 
Bacau. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

375.  Anexa 3/25/02 - Ministerul Se alocă suma de 1142,102 mii lei  Se propune respingerea, întrucât 
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Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

pentru obiectivul “Reabilitare si 
consolidare Gradinita nr.11”, 
Comanesti, jud Bacau. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

376.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 5886,443 mii lei 
pentru obiectivul “Constructie 
gradinita nr.9”, Comanesti, jud Bacau. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

 
 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

377.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 1040,530 mii lei 
pentru obiectivul “Gradinita 2 Sali 
grupa”, comuna Beresti-Bistrita, jud 
Bacau. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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378.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 250 mii lei pentru 
obiectivul “Reabilitare Scoala Nr. 2, 
Valea lui Ion”, comuna BLAGESTI, 
jud Bacau. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

379.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 250 mii lei pentru 
obiectivul “Constructie 1 sala clasa la 
Scoala Poiana Negustorului”, comuna 
BLAGESTI, jud Bacau. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
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Camera Deputatilor si Senat aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

380.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 3540  mii lei pentru 
finanţarea obiectivului, Infiintare 
gradinita, comuna Helegiu, judetul 
Bacau.  
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 

381.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 217261 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
Construire gradinita 2 clase 
Dumbrava, com.Itesti, jud.Bacau 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

382.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de  200 000 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
Renovare fatada Scoala Itesti si fatada 
Primarie Itesti com.Itesti, jud.Bacau 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
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Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

383.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului  Reparatii 
pardoseala Scoala Generala cu clasele  
I-VIII Magiresti Com Magiresti, Jud 
Bacau 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

384.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de  900 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului  Proiect 
National de dezvoltare a 
infrastructurii – Scoala Oncesti Com 
Oncesti. Jud Bacau 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

385.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 

Se alocă suma de 26010 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului  Constructie 
campus SAM  “G.J.Cancicov” 
Comuna Parincea Jud Bacau  
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
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preuniversitar Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

386.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 868 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului  Reabilitare 
corp C Scoala “G.J.Cancicov” 
Comuna Parincea, Judetul Bacau 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
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unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

387.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 125 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului Reabilitare 
Scoala I-IV Valeni Comuna Parincea 
Jud Bacau  
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

388.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 

 Se alocă suma de 1562 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului  Constructie 
gradinita sat Vladnic Comuna 
Parincea Jud Bacau  
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 185 -

unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

389.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 221 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului  Reabilitare 
Scoala I-VIII Vladnic Comuna 
Parincea Jud Bacau  
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
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şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

390.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 95 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului  Centrala 
Termica Scoala Valea Mare, Com 
Rosiori, Jud Bacau  
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale si 
creşterea gradului de civilizaţie în 
acest spaţiu. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

391.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 

Se alocă suma de 200 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului  Reabilitare 
Scoala cu cls.I-VIII Sascut-sat Com 
Sascut Jud Bacau  
 
Autori: 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
 
Sursa de finantare: Fondul de 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
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cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Rezerva la dispozitia Guvernului capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

392.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului  Reabilitare 
Gradinita Sascut-sat Com Sascut Jud 
Bacau  
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
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pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

393.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de  250 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului  Reabilitare 
gradinita cu program prelungit, Sascut 
Com Sascut Jud Bacau  
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

394.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Se alocă suma de  682,032 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului  
Reabilitare gradinita de copii, sat 
Saucesti, com.Saucesti Jud Bacau  
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
Sursa de finantare: Fondul de 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
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– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Rezerva la dispozitia Guvernului cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

395.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de  804,39 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului  
Reabilitare Scoala Generala, sat 
Saucesti, com.Saucesti Jud Bacau  
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
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bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

396.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de  911,743 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului  
Reabilitare Scoala Generala,  sat 
Siretu, com.Saucesti Jud Bacau  
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

397.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 

Se alocă suma de 94,326 mii lei 
pentru obiectivul “Reabilitare Şcoala 
nr.1bis Podei       ”  Comanesti , jud 
Bacau . 

 Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
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unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

398.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de  710 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului  Consolidare 
scoala Stanisesti Com Stanisesti Jud 
Bacau  
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
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în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

399.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 400 mii lei pentru 
pbiectivul “Reabilitare Şcoala cu cls. 
I-VIII Bumbuieşti”, comuna Boişoara, 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL, Cristian Buican senator 
PNL, Emilian Francu, Grupurile 
Parlamentare ale PNL,  din Camera 
Deputatilor si Senat  

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor de 
cultură . Sumele sunt necesare 
pentru imbunătăţirea infrastructurii 
scolare.paţiul rural 
 
 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

400.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 

Se alocă suma de 400 mii lei pentru 
obiectivul Continuare lucrări de 
construcţie grădiniţa Mihăeşti, 

Continuare obiectiv de investiţii 
(lucrarea este executată în proporţie 
de 95%) 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
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Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

comuna Mihăeşti, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL, Cristian Buican senator 
PNL, Emilian Francu, Grupurile 
Parlamentare ale PNL,  din Camera 
Deputatilor si Senat 

 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

401.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 100 mii lei pentru 
obiectivul „Continuare lucrări de 
reabilitare la Şcoala cu cls. I-VIII 
Stăneşti”, comuna Stăneşti, judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL, Cristian Buican senator 
PNL, Emilian Francu, Grupurile 
Parlamentare ale PNL,  din Camera 
Deputatilor si Senat 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
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în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

402.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de  50 mii lei pentru 
obiectivul Lucrări de reabilitare la 
Şcoala Păuşeşti, comuna Păuşeşti, 
judeţul Vâlcea  
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL, Cristian Buican senator 
PNL, Emilian Francu, Grupurile 
Parlamentare ale PNL,  din Camera 
Deputatilor si Senat 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

403.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

Se alocă suma de  2.100. mii lei 
pentru obiectivul Sală de sport 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 195 -

şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

şcolară, com.Ioneşti, sat Ioneşti. 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL, Cristian Buican senator 
PNL, Emilian Francu, Grupurile 
Parlamentare ale PNL,  din Camera 
Deputatilor si Senat 

imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
Sursa: Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 
 

Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

404.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 200 mii lei pentru 
obiectivul Modernizare Şcoală 
Romaneşti, com. Roşiile judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL, Cristian Buican senator 
PNL, Emilian Francu, Grupurile 
Parlamentare ale PNL,  din Camera 
Deputatilor si Senat 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
Sursa: Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
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este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

405.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de  2000 mii lei pentru 
obiectivul Reabilitare Grup Şcolar 
Constantin Brâncoveanu, oraş Horezu 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL, Cristian Buican senator 
PNL, Emilian Francu, Grupurile 
Parlamentare ale PNL,  din Camera 
Deputatilor si Senat 

Obiectiv nou de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
Sursa: Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

406.  Anexa 3/25/02 - Ministerul Se alocă suma de  2832, 290 mii lei Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea, întrucât 
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Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

pentru obiectivul Demolare şi 
reconstruire Şcoala generală cu cls. I 
– VIII Predeşti, com. N.Bălcescu 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL, Cristian Buican senator 
PNL, Emilian Francu, Grupurile 
Parlamentare ale PNL,  din Camera 
Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
Sursa: Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 
 

în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

407.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de  30 mii lei pentru 
obiectivul Construire garaj Şcoala cu 
cls. I-VIII Pesceana, com.Pesceana, 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL, Cristian Buican senator 
PNL, Emilian Francu, Grupurile 
Parlamentare ale PNL,  din Camera 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
Sursa: Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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Deputatilor si Senat vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

408.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de  150 mii lei pentru 
obiectivul Reabilitare Şcoala cu cls. I-
VIII Perişani, com. Perişani  judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL, Cristian Buican senator 
PNL, Emilian Francu, Grupurile 
Parlamentare ale PNL,  din Camera 
Deputatilor si Senat 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
Sursa: Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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409.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de  7000 mii lei pentru 
obiectivul Reabilitare Şc.Generală sat 
Peteşti, com. Sălătrucel judeţul Vâlcea
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL, Cristian Buican senator 
PNL, Emilian Francu, Grupurile 
Parlamentare ale PNL,  din Camera 
Deputatilor si Senat 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
Sursa: Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

410.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de  900 mii lei pentru 
obiectivul Construcţie grădiniţă copii, 
com.Mitrofani judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL, Cristian Buican senator 
PNL, Emilian Francu, Grupurile 
Parlamentare ale PNL,  din Camera 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
Sursa: Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
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Deputatilor si Senat aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

411.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de  45 mii lei pentru 
obiectivul Reabilitare Şcoala Cocorul, 
com. Galicea judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL, Cristian Buican senator 
PNL, Emilian Francu, Grupurile 
Parlamentare ale PNL,  din Camera 
Deputatilor si Senat 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
Sursa: Fondul de rezerva la 
dispozitia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 

412.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de  300.000  mii lei 
pentru obiectivul “Finalizarea lucrari 
la Gradinita din incinta Scolii 142”, 
Sector 6,Bucuresti 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputati PNL  Pieptea Cornel  
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Suma este necesara pentru finantarea 
lucrarilor la Gradinita din incinta 
Scolii 142, Sector 6,Bucuresti. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

413.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

 Se alocă suma de  3.000.000 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
“Constructie gradinita,” în comuna 
Simand , judeţul Arad 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
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Deputat PNL, Mihaita Calimente 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

414.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 1123 mii lei pentru 
construire grădiniţa cu program 
normal localitate Sărmaşu, Judeţul 
Mureş 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Dobre Ciprian Minodor, 
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

- valoare proiect 1.497.159,03 lei
- început execuţie  anul 2008
- termen de finalizare  anul 2009
- stadiul fizic şi valoric 25% 
 

Se propune respingerea, întrucât 
nu este precizată sursa de 
finanţare. De asemenea, în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.   

415.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15  

Se alocă suma de 227 mii lei pentru 
reabilitare grădiniţa cu program 
prelungit nr.2 str. Mihai Viteazu din 
municipiul Reghin, Judeţul Mureş 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 

SF + PT au fost depuse la 
Inspectoratul judeţean Mureş şi CJ 
Mureş şi ca urmare în anul 2007 şi 
2008 prin HG a fost alocată suma de 
350.000 lei. Au fost începute 
lucrările în anul 2007 dar datorită 
faptului că din 2008 şi până în 
prezent nu s-au mai alocat fonduri 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
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Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Dobre Ciprian Minodor, 
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

de la Guvern nu s-a reuşit terminatea 
lucrărilor. Pentru finalizarea 
lucrărilor sunt necesari 266.216 lei. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

416.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 1070 mii lei pentru 
reabilitare grădiniţa cu 8 grupe în 
oraşul Iernut, Judeţul Mureş 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Dobre Ciprian Minodor, 
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Lucrare în derulare. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
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unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

417.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 1605 mii lei pentru 
reabilitare internat Grup Şcolar în 
oraşul Iernut, Judeţul Mureş 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Dobre Ciprian Minodor, 
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Lucrare în derulare. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

418.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 149 mii lei pentru 
înfiinţare grădiniţă în localitatea 
Toaca, comuna Hodac, Judeţul Mureş 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 

Proiect executat în proporţie de 
10%. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
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Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Dobre Ciprian Minodor, 
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

419.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 371 mii lei pentru 
reabilitare şi extindere  grădiniţă în 
comuna Răstoliţa, Judeţul Mureş 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Dobre Ciprian Minodor, 
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Lipsă fonduri proprii. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
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şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

420.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 2000 mii lei pentru 
reabilitare şi utilităţi pentru 4 şcoli şi 
3 grădiniţe, comuna Iclănzel, Judeţul 
Mureş 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Dobre Ciprian Minodor, 
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Important pentru copiii din 
comunitate. 
 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

421.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 80 mii lei pentru 
reabilitare grup sanitar şcoala generală 
Ţigmandru, localitatea Nadeş, Judeţul 
Mureş. 
 
Autori:  

Important pentru comunitatea locală. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
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Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Dobre Ciprian Minodor, 
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

422.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 206 mii lei pentru 
reabilitare şcoala generală Solovăstru, 
Judeţul Mureş. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Dobre Ciprian Minodor, 
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Lipsă fonduri pentru asigurarea 
co-finanţării din bugetul local şi a 
T.V.A.-ului 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere  Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
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pe anul 2011, acesta este limitat 
şi se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

423.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 250 mii lei pentru 
construcţia unui grup sanitar la şcoala 
generală de 8 ani de la Valea Largă, 
Judeţul Mureş. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Dobre Ciprian Minodor, 
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Grupul sanitar existent la Scoala 
generala Valea Larga, este foarte 
vechi, se afla in curtea Scolii si este 
necesara constructia unui grup 
sanitar nou, acest luctu fiind posibil 
doar cu finantare din partea statului. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare. De altfel, în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. 

424.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 125 mii lei pentru 
construcţia unui grup sanitar la şcoala 
generală Zău de Câmpie, Judeţul 
Mureş. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Dobre Ciprian Minodor, 
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Construcţie începută în 2008. Se propune respingerea, întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare. De altfel, în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. 

425.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 

Se alocă suma de 465 mii lei pentru 
extindere grădiniţă cu program normal 
Şcoala generală Ogra, comuna 

Interesul desfăşurării programului de  
învăţământ şi cel al preşcolarilor.
Construcţie aflată în roşu cu 

Se propune respingerea, întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare. De altfel, în bugetul 
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Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Solovăstru, Judeţul Mureş. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Dobre Ciprian Minodor, 
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

şarpantă, se degradează în fiecare zi 
până la reluarea lucrărilor 
 

Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. 

426.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 204 mii lei pentru 
reabilitare şi extindere şcoala generală 
Jabelniţa, comuna Solovăstru, Judeţul 
Mureş. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Dobre Ciprian Minodor, 
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Lipsă fonduri pentru asigurarea 
co-finanţării din bugetul local şi a 
T.V.A.-ului 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

427.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 

Se alocă suma de 56530 mii lei pentru 
reparaţii capitale şi amenajări 
interioare şcoala generală Tirimia, 

Important pentru copiii din 
comunitate. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
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Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

comuna Gh. Doja, Judeţul Mureş. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Dobre Ciprian Minodor, 
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

428.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 71 mii lei pentru 
schimbare destinaţie şi modernizare 
clădire în vederea înfiinţării unui 
centru after-school, comuna Gh. Doja, 
Judeţul Mureş 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Dobre Ciprian Minodor, 
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Important pentru copiii din 
comunitate. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
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este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

429.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 410 mii lei pentru 
reabilitare Şcoala Generală Rakossi 
Lajos I-VIII, comuna Gh. Doja, 
Judeţul Mureş 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Dobre Ciprian Minodor, 
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Nu există fonduri. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

430.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 316 mii lei pentru 
extindere Şcoala Generală, Gurghiu, 
Judeţul Mureş 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Lucrare începută în 2007 din fonduri 
guvernamentale, realizată în 
proporţie  
de 70% şi sistată din lipsă de 
finanţare.  
Prin finalizarea acestei investiţii s-ar 
efectua procesul de învăţământ 
numai dimineaţa, pentru toţi elevii. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
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Deputat PNL Dobre Ciprian Minodor, 
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

431.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 172 mii lei pentru 
reabilitare şi modernizare Şcoala 
Generală, Cucerdea, Judeţul Mureş 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Dobre Ciprian Minodor, 
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Lucrare promovată prin licitaţie 
publică aflată sub contract, 
întreruptă momentan din lipsă de 
fonduri 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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432.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 108 mii lei pentru 
reabilitare şi modernizare Şcoala 
Generală, Şeulia de Mureş, comuna 
Cucerdea, Judeţul Mureş 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Dobre Ciprian Minodor, 
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Lucrare promovată prin licitaţie 
publică aflată sub contract, 
întreruptă momentan din lipsă de 
fonduri 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

433.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 2000 mii lei pentru 
lucrări de intervenţie şi  reabilitare 
Şcoala Generală, Beica de Jos, Judeţul 
Mureş 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Dobre Ciprian Minodor, 
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Clădire degradată, este necesară o 
reparaţie capitală care include şi 
schimbarea acoperişului 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

434.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 554 mii lei pentru 
reabilitare internat Şcoala Generală 
Sălcud în oraşul Iernut, Judeţul Mureş 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Dobre Ciprian Minodor, 
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Lucrare în derulare. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

435.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 82 mii lei pentru 
cumpărare imobil Grădiniţa Saes, 
localitatea Apold, Judeţul Mureş 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 

Important pentru comunitatea locală 
deoarece vechiul imobil a fost 
retrocedat Consistoriului Districtual 
Evanghelic Sighişoara 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
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tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Dobre Ciprian Minodor, 
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

dispoziţia Guvernului capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

436.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 173 mii lei pentru 
cumpărare imobil Şcoala şi Cămin 
Cultural Saes, localitatea Apold, 
Judeţul Mureş 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Dobre Ciprian Minodor, 
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Important pentru comunitatea locală 
deoarece vechiul imobil a fost 
retrocedat Consistoriului Districtual 
Evanghelic Sighişoara 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 216 -

exerciţiului bugetar. 
437.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 98 mii lei pentru 
cumpărare imobil Şcoala şi Grădiniţă 
Vulcan, localitatea Apold, Judeţul 
Mureş 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Dobre Ciprian Minodor, 
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Important pentru comunitatea locală 
deoarece vechiul imobil a fost 
retrocedat Consistoriului Districtual 
Evanghelic Sighişoara 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

438.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 9270 mii lei pentru 
construire grădiniţă cu program 
prelungit, localitate Sovata, Judeţul 
Mureş 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Dobre Ciprian Minodor, 
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Lucrările au fost demarate în 2008 şi 
nu s-au mai alocat fonduri de la 
Guvern. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

439.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 500 mii lei pentru 
reabilitare grădiniţă în localitate Band, 
Judeţul Mureş 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Dobre Ciprian Minodor, 
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Numar mare de rromi. Nivel de 
scolarizare si educatie scazut. Se 
impun investitii in invatamant si 
sanatate pentru ridicarea nivelului de 
scolarizare ca baza a pacii sociale. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

440.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  

Se alocă suma de 2000 mii lei pentru 
reabilitare Grup Şcolar în localitate 
Band, Judeţul Mureş 
 
Autori:  

Numar mare de rromi. Nivel de 
scolarizare si educatie scazut. Se 
impun investitii in invatamant si 
sanatate pentru ridicarea nivelului de 
scolarizare ca baza a pacii sociale. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
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- art. 02, alin.15 Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Dobre Ciprian Minodor, 
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

441.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 1000 mii lei pentru 
reabilitare Şcoala Generală Mărăşeşti, 
în localitate Band, Judeţul Mureş 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Dobre Ciprian Minodor, 
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Localitate cvasi-izolata. Nivel de 
scolarizare si educatie scazut. Se 
impun investitii in invatamant si 
sanatate pentru ridicarea nivelului de 
scolarizare ca baza a pacii sociale. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

442.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 300 mii lei pentru 
reabilitare Şcoala Generală Fanatele 
Madarasului, în localitate Band, 
Judeţul Mureş 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Dobre Ciprian Minodor, 
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Localitate cvasi-izolata. Nivel de 
scolarizare si educatie scazut. Se 
impun investitii in invatamant si 
sanatate pentru ridicarea nivelului de 
scolarizare ca baza a pacii sociale. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.

443.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 300 mii lei pentru 
reabilitare Şcoala Generală Oroiu, în 
localitate Band, Judeţul Mureş 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Dobre Ciprian Minodor, 
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Localitate cvasi-izolata. Nivel de 
scolarizare si educatie scazut. Se 
impun investitii in invatamant si 
sanatate pentru ridicarea nivelului de 
scolarizare ca baza a pacii sociale. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
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aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

444.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 300 mii lei pentru 
reabilitare Şcoala Generală Petea, în 
localitate Band, Judeţul Mureş. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Dobre Ciprian Minodor, 
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Localitate cvasi-izolata. Nivel de 
scolarizare si educatie scazut. Se 
impun investitii in invatamant si 
sanatate pentru ridicarea nivelului de 
scolarizare ca baza a pacii sociale. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

445.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 

Se alocă suma de 300 mii lei pentru 
reabilitare Şcoala Generală Valea 
Rece, în localitate Band, Judeţul 
Mureş 

Localitate cvasi-izolata. Nivel de 
scolarizare si educatie scazut. Se 
impun investitii in invatamant si 
sanatate pentru ridicarea nivelului de 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
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unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Dobre Ciprian Minodor, 
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

scolarizare ca baza a pacii sociale. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

446.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 300 mii lei pentru 
reabilitare Şcoala Generală Valea 
Mare, în localitate Band, Judeţul 
Mureş 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Dobre Ciprian Minodor, 
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Localitate cvasi-izolata. Nivel de 
scolarizare si educatie scazut. Se 
impun investitii in invatamant si 
sanatate pentru ridicarea nivelului de 
scolarizare ca baza a pacii sociale. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
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finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

447.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 50 mii lei pentru 
reabilitare Şcoala Generală Valea 
Draculea Bandului, în localitate Band, 
Judeţul Mureş 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Dobre Ciprian Minodor, 
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Localitate cvasi-izolata. Nivel de 
scolarizare si educatie scazut. Se 
impun investitii in invatamant si 
sanatate pentru ridicarea nivelului de 
scolarizare ca baza a pacii sociale. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

448.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 

Se alocă suma de 9.723,67 mii lei 
pentru Reabilitare Şcoală de Arte şi 
Meserii, municipiul Roşiori de Vede, 
jud. Teleorman 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Marin Almăjanu, 

Continuare obiectiv de investiţii 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  În ceea ce 
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preuniversitar 
 

Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL 

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

449.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 
 

Se alocă suma de 190 mii lei pentru 
Reabilitare Şcoala Generală cu cls. I-
VIII Calugaru, com. Botoroaga, jud. 
Teleorman 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL 

Continuare obiectiv de investiţii 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

450.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/25/02 – Ministerul 

Se alocă suma de 808,404 mii lei 
pentru obiectivul Centru After School, 
com. Năsturelu, jud. Teleorman 

Continuare obiectiv de investiţii 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
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Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 
 

 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

451.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 
 

Se alocă suma de 550 mii lei pentru 
obiectivul Grădiniţă, Pietroşani, jud. 
Teleorman 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL 

Continuare obiectiv de investiţii 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
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este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

452.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 
 

Se alocă suma de 800 mii lei pentru 
obiectivul Extindere Şoală, Pietroşani, 
jud. Teleorman 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL 

Continuare obiectiv de investiţii 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

453.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  1.500 mii lei 
pentru reabilitare Liceu Teoretic 
Anastasescu, Roşiori de Vede, jud. 
Teleorman. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională si pentru 
executarea lucrărilor de reabilitare a 
şcolilor şi liceelor din jud. 
Teleorman. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
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Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL 

Administraţiei Prezidenţiale 
 

preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

454.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  200 mii lei 
pentru reabilitare Liceu Economic, 
Roşiori de Vede, jud Teleorman 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
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specifice instituţiei respective. 
 

455.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  200 mii lei 
pentru reabilitare Şcoala Generală nr 
6, Roşiori de Vede, jud Teleorman 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

456.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
pentru reabilitare Şcoala Generală nr 
2, Roşiori de Vede, jud Teleorman 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
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 Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL 

unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

457.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
pentru reabilitare Şcoala Generală nr 
3, jud Teleorman 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
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desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

458.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
pentru reabilitare Şcoala Generală nr 
5, Roşiori de Vede, jud Teleorman 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

459.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 

Se propune alocarea a  200 mii lei 
pentru reabilitare Şcoala Generală nr 
4, Roşiori de Vede, jud Teleorman 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
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învăţământ preuniversitar 
 

Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL 

cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

460.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  200 mii lei 
pentru reabilitare Şcoala Generală nr 
1, Roşiori de Vede, jud Teleorman 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,      
Grupurile Parlamentare ale PNL 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
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dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

461.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 
 

Se alocă suma de 11.500 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului Şcoala 
de Arte şi Meserii Grup Şcolar 
Agricol – construcţii noi, laboratoare 
şi reabilitare fermă în incintă, 
municipiul Alexandria, jud. 
Teleorman 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,  
Grupurile Parlamentare ale PNL 

Obiectiv nou de investiţii 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

462.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 

Se alocă suma de 500 mii lei pentru 
,,Reabilitarea Şcolii cu clasele I-IV 
Cotoroaia”- comuna Voloiac,  jud 
Mehedinţi 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 

Localul este necorespunzător. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
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unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Viorel Palaşcă 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

463.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 1.000 mii lei pentru 
,,Refacerea acoperişului Şcolii 
Voloiac, centrală termică”- comuna 
Voloiac,  jud Mehedinţi 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Viorel Palaşcă 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Local corespunzător dar necesită 
cele solicitate 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 
464.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 550 mii lei pentru 
,,Reabilitare Şcoala Generala 
Comanda “-oraşul Strehaia,  jud 
Mehedinţi 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Viorel Palaşcă 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv nou finanţat prin Banca 
Mondiala  
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

465.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 5.500 mii lei pentru 
,,Reabilitare Grup Şcolar Matei 
Basarab” oraşul Strehaia,  jud 
Mehedinţi 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Viorel Palaşcă   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 

Continuare obiectiv investiţii 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

466.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 500 mii lei pentru 
,,Extindere Şcoala Generala “Mihai 
Viteazu”- oraşul Strehaia,  jud 
Mehedinţi 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Viorel Palaşcă   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv nou investiţii 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

467.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
180 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Construire grădiniţă în 
satul Nuntaşi, comuna Istria, jud. 
Constanţa 

Obiectiv nou de investiţie cu impact 
social 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
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Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL Gheorghe Dragomir,  
deputat PNL Mihai Lupu şi senator 
PNL Puiu Haşotti, Grupurile 
parlamentare reunite ale PNL 

cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

468.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
435 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie Grădiniţă cu 
3 Săli de clasă Mereni, comuna 
Mereni, jud. Constanţa 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL Gheorghe Dragomir,  
deputat PNL Mihai Lupu şi senator 
PNL Puiu Haşotti, Grupurile 
parlamentare reunite ale PNL 

Continuare obiectiv de investiţii 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

469.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
140 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Reabilitare şcoală cu 
clasele I-VIII sat Osmancea, comuna 
Mereni, jud. Constanţa 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL Gheorghe Dragomir,  
deputat PNL Mihai Lupu şi senator 
PNL Puiu Haşotti, Grupurile 
parlamentare reunite ale PNL 

Continuare obiectiv de investiţii 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.

470.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
420 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Reabilitare acoperiş 
şcoala cu clasele I-VIII Mereni, 
comuna Mereni, jud. Constanţa 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL Gheorghe Dragomir,  

Continuare obiectiv de investiţii 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
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deputat PNL Mihai Lupu şi senator 
PNL Puiu Haşotti, Grupurile 
parlamentare reunite ale PNL 

aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

471.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de   515 mii lei pentru 
Reabilitarea structurală şi reparaţii 
capitale la Colegiul Naţional Bethlen 
Gabor,  Municipiul Aiud, jud Alba  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL Teodor Atanasiu,  
deputat PNL Călin Potor, Grupurile 
parlamentare reunite ale PNL 

Sumele solicitate reprezintă 
cofinanţarea proiectului şi taxa pe 
valoarea adăugată, valori aferente 
anului 2011. 
Proiectul este cu impact social, fiind 
vorba de un obiectiv destinat 
reabilitării structurii de învăţământ a 
unui colegiu cu tradiţie în România, 
fiind clasat în prezent, pe primul loc 
ca valoare de investiţie - proiect 
finanţat prin POR Axa 3.4, investiţie 
nouă.  
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

472.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 

Se alocă suma de 200 mii lei pentru 
reabilitarea Grădiniţei Primii Paşi, 
Municipiul Aiud, jud Alba 
 

Proiectul vizează lucrări de 
reabilitare a clădirii aferente 
instituţiei de învăţământ preşcolar. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
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unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL Teodor Atanasiu,  
deputat PNL Călin Potor, Grupurile 
parlamentare reunite ale PNL 

Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

473.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de   2.831 mii lei 
pentru   
reabilitarea Colegiului Naţional Titu 
Maiorescu din  Municipiul Aiud, jud 
Alba  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL Teodor Atanasiu,  
deputat PNL Călin Potor, Grupurile 
parlamentare reunite ale PNL 

Proiectul este cu impact social, fiind 
vorba de un obiectiv destinat 
reabilitării structurii de învăţământ a 
unui colegiu cu tradiţie şi important 
pentru municipalitate. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
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finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

474.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 2.381 mii lei pentru 
reabilitarea cladirii Colegiul Tehnic 
I.D. Lazarescu, din orasul Cugir, jud 
Alba 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL Teodor Atanasiu,  
deputat PNL Călin Potor,  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Executata 30% din lucrare, investitia 
este importanta pentru dezvoltarea 
unui centru tehnic impreuna cu 
firma STC      (MERCEDES) din 
Cugir. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

475.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 500 mii lei pentru 
reabilitare Scoala cu clasele I-VIII , 
comuna Scarisoara, jud Alba 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL Teodor Atanasiu,  
deputat PNL Călin Potor, Grupurile 

Obiectiv nou de investitie. 
 
 
 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
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parlamentare reunite ale PNL priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

476.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 235 mii lei pentru 
reabilitare Scoala cu clasele I-IV, 
Martinia, comuna Sugag, jud Alba 
 
Autori:  
deputat PNL Teodor Atanasiu,  
deputat PNL Călin Potor,  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Lucrarea a fost inceputa cu fonduri 
de la Guvern prin Inspectoratul 
Scolar, a fost terminata si nu a fost 
decontata.  
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

477.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 

Se alocă suma de 11 mii lei pentru 
reabilitare Scoala cu clasele I-IV, 
Dobra, comuna Sugag, jud Alba 

 Lucrarea a fost inceputa cu fonduri 
de la Guvern prin Inspectoratul 
Scolar, a fost terminata si nu a fost 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
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Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

 
Autori:  
deputat PNL Teodor Atanasiu,  
deputat PNL Călin Potor,   Grupurile 
parlamentare reunite ale PNL 

decontata 100%. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

478.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de   1.000 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor de 
reabilitare la şcolile din satele 
Cotorca, Siliştea şi Văcăreasa- 
comuna Glodeanu Siliştea,  judeţul 
Buzău. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a celor 520 de elevi 
încadraţi la unităţile de învăţământ 
menţionate se impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri sanitare 
care să asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. Dat fiind 
stadiul actual al investiţiei –stadiul 
de  execuţie- continuarea lucrărilor 
este cu atât mai necesară cu cât în 
momentul de faţă, din cauza 
lucrărilor, elevii sunt obligaţi să facă 
eforturi suplimentare pentru a se 
concentra la ore- să suporte 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
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zgomotul creat de uilaje, săli de curs 
insuficiente etc. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

479.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 1.350 mii lei pentru  
reabilitarea şcolii din satul 
Mărgineanu, comuna Mihăileşti, 
judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a celor 100 de elevi 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri sanitare 
care să asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. Tot cu 
privire la siguranţa acestora, se 
impune reconsolidarea clădirii şi 
crearea unui număr suficient de săli 
de curs 
 curs curs. 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

480.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 

Se alocă suma de 1.800 mii lei pentru 
reabilitarea Şcolii din satul Robeasca, 
comuna Robeasca, judeţul Buzău. 
 
  Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a celor 180 de elevi 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri sanitare 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
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unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 
 

care să asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. Tot cu 
privire la siguranţa acestora, se 
impune reconsolidarea clădirii şi 
crearea unui număr suficient de săli 
de curs. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

481.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 1.350 mii lei pentru 
extinderea şcolii din satul Unguriu, 
comuna Unguriu, jud. Buzău. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a celor 286 de elevi 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune extinderea 
şcolii prin înfiinţarea unor noi săli de 
curs, cele existente în prezent fiind 
insuficiente şi îngreunând activitatea 
atât a elevilor cât şi a profesorilor. 
-lucrarea este începută dar neachitată 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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482.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 1.200 mii lei pentru 
reabilitarea şcolii din satul Stâlpu, 
comuna Stîlpu,  jud. Buzău 
 
  Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

 Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a celor 87 de elevi 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri sanitare 
care să asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. Tot cu 
privire la siguranţa acestora, se 
impune reconsolidarea clădirii şi 
crearea unui număr suficient de săli 
de curs. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

483.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 1.400 mii lei pentru 
reabilitarea  Şc. cu cls. I-VIII din satul 
Dimiana  şi Şc. Cu cls. I-VIII din satul 
Valea Părului- com. Beceni, jud. 
Buzău.  
 
  Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 

 Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a celor 295 de şcolari şi 
preşcolari încadraţi la unităţile de 
învăţământ menţionate se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri sanitare 
care să asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. Tot cu 
privire la siguranţa acestora, se 
impune reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr suficient de săli 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

de curs. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

484.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 1.200 mii lei pentru 
reabilitarea şcolii cu cls. I-VIII din 
satul Căneşti, jud. Buzău. 
 
  Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a celor 100 de elevi 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri sanitare 
care să asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. Tot cu 
privire la siguranţa acestora, se 
impune reconsolidarea clădirii  şi 
crearea unui număr suficient de săli 
de curs. 
Fondurile sunt necesare pentru 
proiectare şi execuţia lucrărilor. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
prevăzute pe anul 2008 

Se propune respingerea, întrucât 
se face trimitere eronată la 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului pe anul 
2008. În ceea ce priveşte Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011, 
acesta este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

Totodată, în bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. 

485.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 

Se alocă suma de    900 mii lei pentru 
construcţia unei şcoli în satul C.A 
Rosetti, comuna Rosetti, judeţul 
Buzău. 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a celor 250 de elevi 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune construirea 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
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unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

 
  Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

unei noi clădiri pentru şcolă, cea 
actuală găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu.  
Pentru studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri sanitare 
care să asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare.  
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

486.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 416 mii lei pentru  
construirea unui teren şcolar în 
comuna Valea Salciei, judeţul Buzău. 
 
  Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

-Inexistenţa unui teren şcolar în 
localitate; 
- Pentru buna desfăşurare a 
activităţii scolare sportive a elevilor 
este necesară construirea unui teren 
şcolar, amenajat şi dotat 
corespunzător, care să asigure celor 
300 de elevi  condiţiile optime şi 
mai ales  siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor sportive. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
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finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

487.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 900 mii lei pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. I-IV şi a 
grădiniţei din localitatea Berca, 
comuna Berca, judeţul Buzău. 
 
  Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a celor 800  de şcolari şi 
preşcolari încadraţi la unităţile de 
învăţământ menţionate se impune 
reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri sanitare 
care să asigure acestora condiţiile de 
igienă corespunzătoare. Tot cu 
privire la siguranţa acestora, se 
impune reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr suficient de săli 
de curs. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

488.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 400 mii lei pentru 
reabilitarea şcolii din Lunca 
Frumoasă, comuna Pîrscov, judeţul 
Buzău. 
 
  Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a celor 100 de elevi 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri sanitare 
care să asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. Tot cu 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
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deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

privire la siguranţa acestora, se 
impune reconsolidarea clădirii şi 
crearea unui număr suficient de săli 
de curs. 
- Proiectul se află în derulare  
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

489.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de    800 mii lei pentru 
construirea Şcolii Generale cu cls. I-
VIII din satul Ursoaia, comuna 
Vipereşti, judeţul Buzău. 
 
  Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a celor 86 de elevi 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune construirea 
unei noi clădiri pentru şcolă, cea 
actuală găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu.  
Pentru studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri sanitare 
care să asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare.  
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

490.  Anexa 3/25/02 - Ministerul Se alocă suma de 1000 mii lei pentru Pentru buna desfăşurare a activităţii Se propune respingerea, întrucât 
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Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

reabilitarea Şcolii de Arte şi Meserii 
din satul Ruşeţu, comuna Ruşeţu, 
judeţul Buzău. 
 
  Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

didactice a celor 534 de elevi 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri sanitare 
care să asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. Tot cu 
privire la siguranţa acestora, se 
impune reconsolidarea clădirii şi 
crearea unui număr suficient de săli 
de curs. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

491.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 500 mii lei pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. I-VIII din 
satul Merei, comuna Merei, judeţul 
Buzău. 
 
  Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a celor 128 de elevi 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri sanitare 
care să asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. Tot cu 
privire la siguranţa acestora, se 
impune reconsolidarea clădirii şi 
crearea unui număr suficient de săli 
de curs. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
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Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

492.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 600 mii lei pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. I-VIII din 
satul Clondiru, comuna Ulmeni, 
judeţul Buzău. 
 
  Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a celor 200 de elevi 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri sanitare 
care să asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. Tot cu 
privire la siguranţa acestora, se 
impune reconsolidarea clădirii  şi 
crearea unui număr suficient de săli 
de curs. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

493.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 

Se alocă suma de 600 mii lei pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. I-VIII din 
satul Ulmeni, comuna Ulmeni, judeţul 
Buzău. 
 
  Autori:  

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a celor 180 de elevi 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este necesară 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
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cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

construirea unor grupuri sanitare 
care să asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. Tot cu 
privire la siguranţa acestora, se 
impune reconsolidarea clădirii şi 
crearea unui număr suficient de săli 
de curs. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

494.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 500 mii lei pentru 
reabilitarea grădiniţei din satul 
Mugeşti-Dănuleşti, comuna Buda, 
judeţul Buzău. 
 
  Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a celor 400 de preşcolari 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri sanitare 
care să asigure acestora condiţiile de 
igienă corespunzătoare. Tot cu 
privire la siguranţa acestora, se 
impune reconsolidarea clădirii şi 
crearea unui număr suficient de săli 
de curs. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 

495.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 1.800 mii lei pentru 
construirea unei clădiri pentru Şcoala 
cu cls. I-VIII din satul Gălbinaşi, 
comuna Gălbinaşi, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a celor 300 de elevi 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune construirea 
unei noi clădiri pentru şcolă, cea 
actuală găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
elevilor condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu.  
Pentru studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri sanitare 
care să asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare.  
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

496.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 800 mii lei pentru 
reabilitarea Şcolii de Arte şi Meserii 
din satul Săruleşti, comuna Săruleşti, 
judeţul Buzău. 
 
  Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a celor 95 de elevi 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri sanitare 
care să asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. Tot cu 
privire la siguranţa acestora, se 
impune reconsolidarea clădirii  şi 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
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PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

crearea unui număr suficient de săli 
de curs. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

497.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 150 mii lei pentru 
reabilitarea şcolii din satul Calvini, 
comuna Calvini, judeţul Buzău. 

 
 Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a celor 500 de elevi 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri sanitare 
care să asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. Tot cu 
privire la siguranţa acestora, se 
impune reconsolidarea clădirii  şi 
crearea unui număr suficient de săli 
de curs. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

498.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 

Se alocă suma de 200 mii lei pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. I-IV din 
satul Ţoca, comuna Calvini, judeţul 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a celor 45 de elevi 
încadraţi la unitatea de învăţământ 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
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Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Buzău. 
 
 Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

menţionată se impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri sanitare 
care să asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. Tot cu 
privire la siguranţa acestora, se 
impune reconsolidarea clădirii  şi 
crearea unui număr suficient de săli 
de curs. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

499.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 640 mii lei pentru 
reabilitarea Şcolii din satul Sălcioara, 
comuna Ghergheasa, judeţul Buzău. 
 
 Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a  elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri sanitare 
care să asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. Tot cu 
privire la siguranţa acestora, se 
impune reconsolidarea clădirii  şi 
crearea unui număr suficient de săli 
de curs. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
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Guvernului este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

500.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 1.400 mii lei pentru 
reabilitarea şcolii din satul 
Ghergheasa, comuna Ghergheasa, 
judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri sanitare 
care să asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. Tot cu 
privire la siguranţa acestora, se 
impune reconsolidarea clădirii  şi 
crearea unui număr suficient de săli 
de curs. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

501.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 

Se alocă suma de 130 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare la 
grădiniţa din satul Măgura, comuna 
Măgura, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a preşcolarilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ menţionată se 
impunefinalizarea lucrărilor de  
reabilitare.  
Pentru studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri sanitare 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 256 -

preuniversitar Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

care să asigure acestora  condiţiile 
de igienă corespunzătoare. Tot cu 
privire la siguranţa acestora, se 
impune reconsolidarea clădirii  şi 
crearea unui număr suficient de săli 
de curs. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

502.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 500 mii lei pentru 
construirea unei clădiri pentru 
grădiniţa din satul Valea Râmnicului, 
comuna Valea Râmnicului, judeţul 
Buzău. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a celor 60 de preşcolari 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune construirea 
unei noi clădiri pentru grădiniţă, cea 
actuală găsindu-se într-o stare de 
uzură avansată şi neasigurând 
copiilor condiţiile optime de igienă 
şi spaţiu.  
Pentru studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri sanitare 
care să asigure acestora  condiţiile 
de igienă corespunzătoare. 
 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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503.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 1.000 mii lei  pentru 
construirea unei clădiri pentru 
grădiniţa din satul Vintileanca, 
comuna Săhăteni, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a preşcolarilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ menţionată se 
impune construirea unei noi clădiri 
pentru grădiniţă, cea actuală 
găsindu-se într-o stare de uzură 
avansată şi neasigurând copiilor 
condiţiile optime de igienă şi spaţiu.  
Pentru studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri sanitare 
care să asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare.  
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

504.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 500 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor la campusul 
şcolar al liceului din Pogoanele, 
judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 

Campusul este necesar pentru 
desfăşurarea activităţilor şcolare 
sportive, -pentru organizarea de 
competiţii locale, concursuri şcolare, 
alte activităţi sportive precum şi 
pentru organizarea unor evenimente 
de altă natură. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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PNL rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

505.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 600 mii lei pentru 
construirea unei clădiri pentru Şcoala 
cu clasele I-IV în satul Săruleşti, 
comuna Săruleşti, judeţul Buzău. 
 
 Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a celor 100 de şcolari şi 
preşcolari  încadraţi la unităţile  de 
învăţământ menţionate se impune 
construirea unor noi clădiri pentru 
şcoală şi grădiniţă, cele din prezent 
găsindu-se într-o stare de uzură 
avansată şi neasigurând şsolarilor şi 
preşcolarilor condiţiile optime de 
igienă şi spaţiu.  
Pentru studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri sanitare 
care să le asigure acestora  condiţiile 
de igienă corespunzătoare.   
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

506.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Se alocă suma de 600 mii  lei pentru 
reabilitarea şcolii din satul Nicoleşti, 
comuna Puieşti,  judeţul Buzău.  
   
Autori:  

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu şcolar 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
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– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

sănătos, de asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri sanitare 
care să asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. Tot cu 
privire la siguranţa acestora, se 
impune reconsolidarea clădirii şi 
crearea unui număr suficient de săli 
de curs. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

507.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 864,570 mii lei 
pentru reabilitarea şcolii din satul 
Deduleşti, comuna Topliceni, judeţul 
Buzău.  

 
 Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

 
 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri sanitare 
care să asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. Tot cu 
privire la siguranţa acestora, se 
impune reconsolidarea clădirii şi 
crearea unui număr suficient de săli 
de curs. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

508.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 200 mii lei pentru 
reabilitarea şcolilor din satele 
Ştiubeiu, Colibaşi şi Fotin, comuna 
Rîmnicelu, judeţul Buzău. 
 
 Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL George Adrian Scutaru, 
deputat PNL Titi Holban şi senator 
PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a elevilor încadraţi la 
unităţile de învăţământ menţionate 
se impune reabilitarea.  
Pentru studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri sanitare 
care să asigure elevilor condiţiile de 
igienă corespunzătoare. Tot cu 
privire la siguranţa acestora, se 
impune reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr suficient de săli 
de curs. 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

509.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 400 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor la gradiniţa din 
sat Robeasca, comuna Robeasca, 
judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 

Necesitatea finalizării obiectivului 
de investiţii de importanţă 
educaţionala majoră pentru 
comunitatea locală 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
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deputat PNL George Adrian Scutaru 
şi deputat PNL Titi Holban, Grupurile 
parlamentare reunite ale PNL  

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

510.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se propune alocarea sumei de 350 mii 
lei pentru întocmirea documentaţiei 
tehnice aferente Şcolii cu clasele I-IV 
din satul Mărgineanu, comuna 
Mihăileşti, judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL George Adrian Scutaru 
şi deputat PNL Titi Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Necesitatea realizării documentaţiei 
pentru obiectivul de importanţă 
educaţională majoră pentru 
comunitatea locală 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

511.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

Se alocă suma de 400 mii lei pentru 
reabilitarea gradiniţei comuna Stâlpu, 

Necesitatea reabilitării obiectivului 
de importanţă educaţionala majoră 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
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şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL George Adrian Scutaru 
şi deputat PNL Titi Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

pentru comunitatea locală 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

512.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 25.000 mii lei 
pentru reabilitarea Şcolilor din satele 
Văcăreasa, Glodeanu Siliştea, 
Cotorca, comuna Glodeanu Siliştea, 
judeţul Buzău. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL George Adrian Scutaru 
şi deputat PNL Titi Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Necesitatea reabiltării obiectivelor 
de importanţă educaţionala majoră 
pentru comunitatea locală 
 
Surse de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

513.  Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Alocarea sumei de 250 mii lei pentru 
reabilitarea si modernizarea scolii si 
gradinitei din Comuna Boita, Judetul 
Sibiu. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Dep. Silvestru-Mircea Lup, Grup 
PSD+PC 

Motivatia amendamentului 
   Numarul foarte mare si in continua 
crestere a copiilor din aceasta 
comuna, starea de degradare a 
unitatilor scolare existente si 
veniturile proprii foarte reduse ale 
acestei comunitati sarace, face strict 
necesara alocarea din bugetul 
Ministerului Educatiei Cercetarii, 
Tineretului si Sportului a sumei de  
250 mii lei. 
 
Sursa de finantare 
   Bugetul Ministerului Educatiei,  
Cercetarii, Tineretului si Sportului, 
prin redistribuirea sumelor prevazute 
prin Proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2011. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat.De 
asemenea, sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister, fără a se 
preciza capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să se 
efectueze redistribuiri. 

514.  Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 
27697   mii lei pentru : 
1. Reabilitare şi dotare Şcoala 
generală nr. 2 din oraşul Uricani, jud. 
Hunedoara – 372 mii lei; 
2. Anvelopare termică şi hidroizolare 
Grădiniţa nr. 1 Uricani, jud. 
Hunedoara – 250 mii lei; 

Anexa 3/25 – Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
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3. Modernizare teren sport, Şcoala 
gen. Nr. 1 Uricani, jud. Hunedoara – 
248 mii lei; 
4. Sală de sport, Şcoala gen. Nr. 1 
Uricani, jud. Hunedoara – 200 mii lei; 
5. Reabilitare Şcoala generală Toteşti, 
jud. Hunedoara – 318 mii lei; 
6. Reabilitare Şcoala generală 
Cărneşti, jud. Hunedoara – 344 mii 
lei; 
7. Grădiniţa cu program normal şi 
prelungit, oraş Geoagiu, jud. 
Hunedoara – 500 mii lei; 
8. Colegiul Tehnic Agricol „Al. 
Borza” oraş Geoagiu, jud. Hunedoara 
–872 mii lei; 
9. Şcoala generală oraş Geoagiu, jud. 
Hunedoara – 200 mii lei; 
10. Grădiniţa oraş Geoagiu, jud. 
Hunedoara –200 mii lei; 
11. Şcoala primară şi grădiniţa 
Geoagiu-Băi, jud. Hunedoara – 100 
mii lei; 
12. Şcoala primară Homorod, jud. 
Hunedoara – 200 mii lei; 
13. Grădiniţa  Homorod, jud. 
Hunedoara – 200 mii lei; 
14. Şcoala Cigmău, jud. Hunedoara – 
100 mii lei; 
15. Şcoala primară cls. I-IV Hasdau, 
jud. Hunedoara – 200 mii lei; 
16. Şcoala generală loc. Bosorod, jud. 
Hunedoara –50 mii lei; 

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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17. Grădiniţa cu program prelungit 
„Floare de colţ” Brad, jud. Hunedoara 
– 11660 mii lei; 
18. Colegiul Naţional „Avram Iancu”, 
jud. Hunedoara –5753 mii lei; 
19. Şcoala generală cls.I-VIII Blăjeni, 
jud. Hunedoara – 50 mii lei; 
20. Reabilitare şcoli, com. Bucureşci, 
jud. Hunedoara –100 mii lei; 
21. Construire Şcoală generală şi 
grădiniţă Şoimuş, jud. Hunedoara – 
3840 mii lei; 
22. Reparaţii şcoli comuna Şoimuş, 
jud. Hunedoara – 990 mii lei; 
23. Şcoala gen V-VIII Veţel, teren 
sport volei şi handbal şi reparaţii 
instalaţii încălzire, jud. Hunedoara – 
250 mii lei; 
24. Şcoala generală I-IV Leşnic, jud. 
Hunedoara – 100 mii lei; 
25. Şcoala generală I-IV Veţel, jud. 
Hunedoara – 150 mii lei; 
26. Reparaţii şcoli com. Tomeşti, jud. 
Hunedoara – 50 mii lei; 
27. Extindere şi modernizare Şcoala 
generală Ioan Buteanu, sat Buceş, jud. 
Hunedoara – 400 mii lei. 
  
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
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tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Laurenţiu Nistor - Grup PSD 
+ PC 

515.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, Anexa 
3/25/02, capitolul  5001, titlul 51, 
articolul 02, alineatul 15- 
Finanţarea cheltuielilor de capital 
ale unitaţilor de învaţământ 
preuniversitar. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de 220 mii lei pentru reabilitarea 
termică a Şcolii Generale din Cuci, 
judeţul Mureş . 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Victor Socaciu 
Grup PSD+PC – Camera Deputaţilor 

Lucrările de reabilitare termică a 
Şcolii Generale din Cuci, judeţul 
Mureş au demarat în 2009 cu termen 
de finalizare 2010, conform 
contractului încheiat între Primăria  
Cuci şi antreprenor. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

516.  Anexa 3/25 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 
150   mii lei pentru : 
1. Reabilitare Şcoala generală  sat 
Cîrbeşti, com. Drăguţeşti, jud. Gorj – 
150 mii lei; 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

Anexa 3/25 – Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
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la dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Vasile Popeangă- Grup PSD 
+ PC 

preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

517.   Anexa nr. 
 Ministerul Educaţiei, Cercetării,  
Tineretului şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa  
cu suma de : 2.800.000 RON 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PSD Cornel Itu, Grup 
PSD+PC 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 - amenajare bazin înot acoperit, 
municipiul Dej; 
- valoare 2.000.000 lei 
 
 -   lucrări de finisare și amenajări 
interioare la Centrul Sportiv de 
Excelență Volei Liceul Al. Papiu 
Ilarian Dej; 
 -     valoare 300.000 lei; 
-  reabilitare școală comuna Cășeiu ; 
- valoare 500.000 lei 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului  

 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, pe de o 
parte,  nu există bază legală 
pentru finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului a cheltuielilor de 
amenajare a bazinelor de înot  
care aparţin autorităţilor locale, 
iar pe de altă parte, 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat.  

 

518.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului, Capitolul 6501 

Alocarea sumei de 500.000 lei pentru 
terminarea lucrărilor la grădiniţa de 
copii din satul Petrosu, comuna 

Lucrările au fost începute, iar pe 
parcurs s-au abandonat. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
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Invatamant, grupa 71 , aliniatul 
01, Construcţii 

Tătăruşi, judeţul Iaşi. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaţilor 

Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

519.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului, Capitolul 6501 
Invatamant, grupa 71 , aliniatul 
01, Construcţii 

Alocarea sumei de 600.000 lei pentru 
terminarea lucrărilor la grădiniţa de 
copii din satul Tătăruşi, comuna 
Tătăruşi, judeţul Iaşi. 
 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaţilor  

Lucrările au fost începute, iar pe 
parcurs s-au abandonat. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

520.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului, Capitolul 6501 
Invatamant, grupa 71 , aliniatul 
01, Construcţii 

Alocarea sumei de 900.000 lei pentru 
terminarea lucrărilor la grădiniţa de 
copii din satul Cristeşti, comuna 
Cristeşti , judeţul Iaşi. 
 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaţilor  

Lucrările au fost începute, iar pe 
parcurs s-au abandonat. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

521.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului, Capitolul 5001, 
Titlul 51 „Transferuri intre unităţi 

Alocarea sumei de 500.000 lei pentru 
terminarea lucrărilor la Şcoala de Arte 
şi Meserii, satul Mirosloveşti, comuna 
Mirosloveşti. 

Lucrările au fost începute, iar pe 
parcurs s-au abandonat. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
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ale administratiei publice”, art.02 
alin.15 ,,Finantarea unor 
cheltuieli de capital ale unităţiilor 
de invăţământ preuniversitar 

 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaţilor  

Guvernului. 
 

prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

522.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului, Capitolul 5001, 
Titlul 51 „Transferuri intre unităţi 
ale administratiei publice”, art.02 
alin.15 ,,Finantarea unor 
cheltuieli de capital ale unităţiilor 
de invăţământ preuniversitar 

Alocarea sumei de 500.000 lei pentru 
reabilitarea şcolii din satul Topile, 
comuna Valea Seacă, judeţul Iaşi. 
 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaţilor  

Condiţiile de desfăşurare a 
procesului de învăţământ sunt foarte 
grele şi necesită reabilitarea acestei 
şcoli. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
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finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

523.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului, Capitolul 6501 
Invatamant, grupa 71 , aliniatul 
01, Construcţii 

Alocarea sumei de 500.000 lei pentru 
continuarea lucrărilor de investiţie la 
grădiniţa de copii din satul Moţca, 
comuna Moţca, judeţul Iaşi. 
 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaţilor  

Lucrările au fost începute, iar pe 
parcurs au fost abandonate. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

524.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului, Capitolul 6501 
Invatamant, grupa 71 , aliniatul 
01, Construcţii 

Alocarea sumei de 500.000 lei pentru 
terminarea lucrărilor la grădiniţă de 
copii din satul Boşteni, municipiul 
Paşcani, judeţul Iaşi. 
 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaţilor  

Lucrările au fost începute, iar pe 
parcurs au fost abandonate. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

525.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului, Capitolul 6501 
Invatamant, grupa 71 , aliniatul 
01, Construcţii 

Alocarea sumei de 400.000 lei pentru 
continuarea lucrărilor la grădiniţa de 
copii din satul Gâşteşti, municipiul 
Paşcani, judeţul Iaşi. 
 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Răţoi Neculai 

Lucrările au fost începute, iar pe 
parcurs au fost abandonate. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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Grup PSD+PC – Camera Deputaţilor  în cursul exerciţiului bugetar 

526.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului, Capitolul 5001, 
Titlul 51 „Transferuri intre unităţi 
ale administratiei publice”, art.02 
alin.15 ,,Finantarea unor 
cheltuieli de capital ale unităţiilor 
de invăţământ preuniversitar 
 

Alocarea sumei de 900.000 lei pentru 
reabilitarea lucrărilor de investiţie la 
Şcoala Generală nr. 3 din municipiul 
Paşcani, judeţul Iaşi. 
 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Răţoi Neculai 
Grup PSD+PC – Camera Deputaţilor  

Condiţiile de desfăşurare a 
procesului de învăţământ sunt foarte 
grele şi necesită reabilitarea acestei 
şcoli. 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

527.  Anexa 2 / Cap. 6501 / titlul 6 / 
grupa 51 / Articol 02, alineat  15 

Oraş Făget 
reabilitarea şcolilor în localităţile 
Bichigi şi Jupâneşti 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
DOREL COVACI,  
PSD+PC-Camera Deputaţilor 

Infrastructură şcolară neconformă, 
şcoli neautorizate cu un grad avansat 
de degradare 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat.De 
asemenea, nu este indicată sursa 
de finanţare. 

528.  Anexa 2 / Cap. 6501 / titlul 6 / Oraş Făget Infrastructură şcolară neconformă, Se propune respingerea, întrucât 
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grupa 51 / Articol 02, alineat  15 reabilitarea şcolilor în localităţile 
Bichigi şi Jupâneşti 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
DOREL COVACI,  
PSD+PC-Camera Deputaţilor  

şcoli neautorizate cu un grad avansat 
de degradare 

amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat.De 
asemenea, nu este indicată sursa 
de finanţare. 

529.  Anexa 2 / Cap 6501 / grupa 51 / 
titlul 6 / articol 02 / alin 15 

Oraş Făget 
construire Grădiniţă în localitatea 
Făget; 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
DOREL COVACI,  
PSD+PC-Camera Deputaţilor  

Vechiul sediu al grădiniţei va fi 
retrocedat, există proiectul ethnic de 
execuţie şi terenul 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat.De 
asemenea, nu este indicată sursa 
de finanţare. 

530.  Anexa 2 / Cap 6501 / grupa 51 / 
titlul 6 / articol 02 / alin 15 

Oraş Făget 
Extindere săli de clasă şi laboratoare 
la Liceul Teoretic Traian Vuia Făget 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
DOREL COVACI,  
PSD+PC-Camera Deputaţilor  

Construcţie nefinalizată, pericol de 
degradare, 26 mld total, executat 20 
mld, rest 6 mld RON 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat.De 
asemenea, nu este indicată sursa 
de finanţare. 

531.  Anexa 2 / Cap. 6501 / titlul 6 / 
grupa 51 / Articol 02, alineat  15 

Reabilitare săli de clase şi internat la 
Liceul Teoretic Traian Vuia Făget 
 
Autori:  

Infrastructură şcolară neconformă, 
grad avansat de degradare 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
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Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
DOREL COVACI,  
PSD+PC-Camera Deputaţilor  

urma să fie suplimentat.De 
asemenea, nu este indicată sursa 
de finanţare. 

532.  Anexa 2 / Cap 6501 / grupa 51 / 
titlul 6 / articol 02 / alin 15 

Construcţie bazin de înot la 
Liceul Teoretic Traian Vuia Făget  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
DOREL COVACI,  
PSD+PC-Camera Deputaţilor  

Asigurarea unui cadru favorabil 
pentru practicarea sportului în rândul 
tineretului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat.De 
asemenea, nu este indicată sursa 
de finanţare. 

533.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 800 mii lei pentru 
finalizare obiectiv Şcoală Generală 
Sat Voetin, Comuna Sihlea, jud 
Vrancea 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectivul nu a fost finalizat în anul 
2009  
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 

534.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 1500 mii lei pentru 
finalizare obiectiv Şcoală Generală 
Sat Sihlea, Comuna Sihlea, jud 
Vrancea 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL  

Obiectivul nu a fost finalizat în anul 
2009  
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

535.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 300 mii lei pentru 
finalizare obiectiv Şcoala de Arte şi 
Meserii cl. I-VIII, Şindrilari, Comuna 
Reghiu, jud Vrancea 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

Lucrările au fost începute şi 
neterminate din lipsă de fonduri. 
Astfel, în acest moment nu sunt 
finalizate interioarele, instalaţia 
electrică şi trebuie montată centrala 
de încălzire. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
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PNL  aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

536.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 950 mii lei pentru 
extindere Şcoala Cornetu, Comuna 
Slobozia Bradului, jud Vrancea 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Sălile existente nu sunt suficiente, se 
doreşte extinderea cu încă 6 săli de 
curs. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

537.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 

Se alocă suma de 1500 mii lei pentru 
finalizare gradiniţă, Comuna Slobozia 
Bradului, jud Vrancea 

Lucrările au fost începute şi 
neterminate din lipsă de fonduri.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
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Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

538.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 1000 mii lei pentru 
finalizare obiectiv Şcoala cl. I-VIII şi 
Gradiniţă, Comuna Vânători, jud 
Vrancea 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lucrările au fost începute şi 
neterminate din lipsă de fonduri.  
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
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este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

539.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 220 mii lei pentru 
finalizare obiectiv Şcoala cl. I-VIII 
Bahnele, Comuna Vintilesca, jud 
Vrancea 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lucrările au fost începute şi 
neterminate din lipsă de fonduri.  
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

540.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 250 mii lei pentru 
finalizare obiectiv Internat Şcolar, 
Comuna Reghiu, jud Vrancea 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Lucrările au fost începute prin ordin 
al ministrului învăţământului şi 
neterminate din lipsă de fonduri. 
Finalizarea este extrem de 
importantă, mai ales pentru elevii 
din zonele greu accesibile şi fără 
iluminat public în domiciliul 
propriu.  

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
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deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

541.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se propune alocarea sumei de 531 mii 
lei pentru reabilitare Campus Scolar 
Liceul Teoretic  în Municipiul Feteşti, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora;  
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Actualul sediu prezintă un pericol 
pentru siguranţa şi integritatea fizică 
a copiilor. 
Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a şcolarilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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542.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se propune alocarea  sumei de 85 mii 
lei pentru reabilitare acoperiş Scoala 
Nr.6 în Municipiul Feteşti, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora;  
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a şcolarilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea acoperişului.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

543.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se propune alocarea  sumei de 84 mii 
lei pentru reabilitare Grup Scolar 2, în 
Municipiul Feteşti, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului,  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora;  
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a şcolarilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea.  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

544.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se propune alocarea  sumei de 300 
mii lei pentru utilităţi şcoală cu clasele 
I-IV în comuna Facăeni, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora;  
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a şcolarilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ menţionată.  
 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
suma prevazută în buget 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

545.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Se alocă suma de 725 mii lei pentru 
obiectivul „Consolidare, modernizare 
si extindere scoala nr. 2 sat Munteni”, 
comuna Munteni, judetul Galati. 
 

Lucrările au fost începute şi 
neterminate din lipsă de fonduri. 
Este necesara finalizarea 
obiectivului de investitii. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
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– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL Victor Paul Dobre, 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

546.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 
 

Se alocă suma de 1094 mii lei pentru 
obiectivul Scola Generala cu opt Sali 
de clasa, comuna Cuza Voda, judetul 
Galati 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL Victor Paul Dobre, 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Aprobarea amendamentului este 
necesara pentru a fi posibila 
achitarea restului de plata catre 
constructor si utilizarea Scolii. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

547.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 200 mii lei pentru 
obiectivul „Reabilitare Grădiniţa nr. 
2”, comuna Pechea, judetul Galati  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL Victor Paul Dobre, 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lucrările au fost începute şi 
neterminate din lipsă de fonduri. 
Este necesara finalizarea 
obiectivului de investitii. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

548.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 755 mii lei pentru 
obiectivul „Consolidare şi reabilitare 
atelier şcoală şi sala de sport”, 
comuna Draguseni, judeţul Galaţi. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL Victor Paul Dobre, 

Consolidarea este necesara pentu a 
oferi conditii decente de pregatire 
elevilor. 

Se propune respingerea, întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare. De altfel, în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
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Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. 
 

549.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 600 mii lei pentru 
obiectivul „Construire Gradinita cu 2 
Sali grupa”, comuna Suhurlui, judeţul 
Galaţi. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL Victor Paul Dobre, 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lucrările au fost începute şi 
neterminate din lipsă de fonduri. 
Este necesara finalizarea 
obiectivului de investitii. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

550.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Modernizare Scoala 
Nr.2 Clasele I-VIII Liesti si Scoala 
Nr.3 Clasele I-VIII Liesti”, comuna 
Liesti, judetul Galati. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 

Modernizarea este necesara pentu a 
oferi conditii decente de pregatire 
elevilor. 

Se propune respingerea, întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare. De altfel, în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
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Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL Victor Paul Dobre, 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. 
 

551.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1574 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare si extindere 
Scoala gimnaziala nr. 1 Tudor 
Pamfile”, comuna Tepu, judetul 
Galati. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL Victor Paul Dobre, 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Modernizarea este necesara pentu a 
oferi conditii decente de pregatire 
elevilor. 

Se propune respingerea, întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare. De altfel, în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. 
 

552.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor –- Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI - Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
– art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar 

Se alocă suma de 742 mii lei pentru 
obiectivul Gradinita cu 4 grupe, 
comuna Cuza Voda, judetul Galati  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL Victor Paul Dobre, 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lucrarea este demarata, aprobarea 
amendamentului fiind necesara 
pentru finalizarea investitiei. 
 
Sursa de finanţare: Se alocă din 
fondul de rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

553.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15  

Se alocă suma de 319 mii lei pentru 
reabilitare Şcoală Generală Toteşti, 
judeţul Hunedoara  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectivul a fost finalizat în anul 
2008 şi nu a fost decontat integral  
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

554.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15  

Se alocă suma de 400 mii lei pentru 
reabilitare grădiniţă, comuna Crişcior, 
judeţul Hunedoara  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 

Lucrările au fost începute şi 
neterminate din lipsă de fonduri. 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
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Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

555.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 2266 mii lei pentru 
reabilitare şi modernizare Colegiul 
Naţional Iancu de Hunedoara, judeţul 
Hunedoara  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Venituri bugetare insuficiente. Se propune respingerea, întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare. De altfel, în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. 
 

556.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15  

Se alocă suma de 990 mii lei pentru 
reabilitare şcoli, comuna Şoimuş, 
judeţul Hunedoara  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 

Lucrările au fost începute şi 
neterminate din lipsă de fonduri. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
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tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

557.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15  

Se alocă suma de 3840 mii lei pentru 
finalizare construire Şcoală Generală  
şi grădiniţă, comuna Şoimuş, judeţul 
Hunedoara  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lucrările au fost începute şi 
neterminate din lipsă de fonduri. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 

558.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 372 mii lei pentru 
reparaţii sanitare şi termice, instalare 
de  centrală termica pentru Şcoala 
Generală nr. 2 din localitatea Uricani, 
judeţul Hunedoara. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Proiect depus în cadrul P.O.R. 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

559.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 109 mii lei pentru 
reabilitare Şcoală Generală Reea, 
judeţul Hunedoara 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

Obiectivul a fost finalizat în anul 
2008 şi nu a fost decontat integral 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
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PNL aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

560.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 50 mii lei pentru 
reparaţii la Şcoală Comunală Tomeşti, 
judeţul Hunedoara 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţii. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

561.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 

Se alocă suma de 345 mii lei pentru 
reabilitare Şcoală Generală Cârneşti, 
judeţul Hunedoara. 

Obiectivul a fost finalizat în anul 
2008 şi nu a fost decontat integral 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 290 -

Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

562.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 200 mii lei pentru 
reabilitare Şcoală Generală din 
localitatea General Berthelot, judeţul 
Hunedoara. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţii. Se propune respingerea, întrucât 
nu se precizează sursa de 
finanţare. De altfel, în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. 
 

563.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

Se alocă suma de 11.660 mii lei 
pentru Grădiniţa cu program prelungit 

Cofinanţare fonduri europene. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
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şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

„Floare de Colţ”, din localitatea Brad, 
judeţul Hunedoara. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia 

Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

564.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor – Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
- art. 02, alin.15 

Se alocă suma de 5.753 mii lei pentru 
reabilitare generală Colegiu Naţional 
Avram Iancu – localitatea Brad, 
judeţul Hunedoara 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Cofinanţare fonduri europene. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

565.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
pentru reabilitare Grup scolar Ardud, 
jud Satu Mare 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Viorel Buda, Grupurile 
Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională.  
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

566.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
pentru reabilitare Scoala Generala 
Mădăras , jud Satu Mare 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
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învăţământ preuniversitar 
 

Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Viorel Buda, Grupurile 
Parlamentare PNL reunite 

cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

567.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
pentru reabilitare Scoala cu cls.1-8 
Căuaş, jud Satu Mare 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Viorel Buda, Grupurile 
Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
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desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

568.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  200 mii lei 
pentru  modernizare  Scoala Generală 
com Santău,  jud Satu Mare 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Viorel Buda, Grupurile 
Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

569.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
pentru reabilitare Scoala cu cls. 1-8 
com. Terebeşti, jud Satu Mare 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Viorel Buda, Grupurile 
Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
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priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

570.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  500 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
execuţie a Scolii Generale din loc. 
Poiana Codrului,  com Crucisor , jud 
Satu Mare 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Viorel Buda, Grupurile 
Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
finalizarea construcţiei şcolii, pentru 
ca elevii să poată studia într-un 
spaţiu propice. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

571.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul Se propune alocarea a  100 mii lei Suma este necesară pentru oferirea Se propune respingerea, întrucât 
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Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

pentru reabilitare Scoala Târşolţ, jud 
Satu Mare 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Viorel Buda, Grupurile 
Parlamentare PNL reunite 

unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 

în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

572.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reabilitare Scoala cu cls.1-8 Vama, 
jud Satu Mare 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Viorel Buda, Grupurile 
Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
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este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

573.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare COLEGIUL 
NATIONAL "RADU GRECEANU" 
SLATINA, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

574.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare COLEGIUL 
NATIONAL "ION MINULESCU" 
SLATINA, jud Olt 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
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administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

575.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare COLEGIUL 
TEHNIC "ION MINCU" SLATINA, 
jud Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
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Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

576.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare GRADINITA CU 
PROGRAM PRELUNGIT "ION 
CREANGA" SLATINA, jud Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

577.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare GRADINITA CU 
PROGRAM PRELUNGIT NR 2 
SLATINA, jud Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
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învăţământ preuniversitar 
 

tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

578.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare GRADINITA CU 
PROGRAM PRELUNGIT NR 3 
SLATINA, jud Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
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desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

579.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare GRADINITA CU 
PROGRAM PRELUNGIT NR 4 
SLATINA, jud Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

580.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare GRADINITA CU 
PROGRAM NORMAL NR 5 
SLATINA, jud Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
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Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

581.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare GRADINITA CU 
PROGRAM NORMAL NR 6 
SLATINA, jud Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

582.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul Se propune alocarea a  100 mii lei Suma este necesară pentru oferirea Se propune respingerea, întrucât 
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Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

pentru reabilitare GRADINITA CU 
PROGRAM NORMAL "SPIRU 
VERGULESCU" SLATINA, jud Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

583.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare GRADINITA CU 
PROGRAM PRELUNGIT NR 1 
SLATINA, jud Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
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este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

584.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare GRADINITA CU 
PROGRAM PRELUNGIT NR 4 
SLATINA, jud Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

585.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare COLEGIUL 
TEHNIC METALURGIC SLATINA, 
jud Olt 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
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administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

586.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare COLEGIUL 
NATIONAL AGRICOL "CAROL I" 
SLATINA, jud Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
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Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

587.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII NR.1 SLATINA, 
jud Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

588.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII "STEFAN 
PROTOPOPESCU" SLATINA, jud 
Olt 
 
Autori:  

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
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învăţământ preuniversitar 
 

Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

589.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII NR.3 SLATINA, 
jud Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
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desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

590.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare LICEUL CU 
PROGRAM SPORTIV  SLATINA, 
jud Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

591.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII NR.5 SLATINA, 
jud Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
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Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

592.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII "VLAICU VODA " 
SLATINA, jud Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

593.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul Se propune alocarea a  100 mii lei Suma este necesară pentru oferirea Se propune respingerea, întrucât 
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Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

pentru reabilitare COLEGIUL 
TEHNIC "ALEXE MARIN" 
SLATINA, jud Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

594.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII "EUGEN 
IONESCU" SLATINA, jud Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
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este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

595.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare GRADINITA CU 
PROGRAM PRELUNGIT NR 7 
SLATINA, jud Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

596.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare GRADINITA CU 
PROGRAM NORMAL NR 16 
SLATINA, jud Olt 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
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administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

597.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII "CONSTANTIN 
BRANCOVEANU" SLATINA, jud 
Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
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Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

598.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA 
POSTLICEALA SANITARA 
SLATINA, jud Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

599.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare COLEGIUL 
NATIONAL VOCATIONAL 
"NICOLAE TITULESCU" 
SLATINA, jud Olt 
 
Autori:  

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
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învăţământ preuniversitar 
 

Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

600.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII "GEORGE 
POBORAN" SLATINA, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
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desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

601.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare COLEGIUL 
ECONOMIC "P.S.AURELIAN" 
SLATINA, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

602.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare GRADINITA CU 
PROGRAM NORMAL "ION 
CREANGA" BALS, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
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Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

603.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare GRADINITA CU 
PROGRAM NORMAL NR 6 BALS, 
jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

604.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul Se propune alocarea a  100 mii lei Suma este necesară pentru oferirea Se propune respingerea, întrucât 
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Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

pentru reabilitare COLEGIUL 
TEHNIC "NICOLAE BALCESCU" 
BALS, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

605.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare LICEUL 
TEORETIC "PETRE PANDREA"  
BALS , jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
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este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

606.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII NR.1 BALS , jud. 
Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

607.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare COLEGIUL 
TEHNIC BALS , jud. Olt 
 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
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administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

608.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII "MIHAIL 
DRUMES" BALS, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
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Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

609.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare COLEGIUL 
NATIONAL "IONITA ASAN" 
CARACAL, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

610.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare GRADINITA CU 
PROGRAM NORMAL NR 1 
CARACAL, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
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învăţământ preuniversitar 
 

tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

611.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare GRADINITA CU 
PROGRAM NORMAL NR 3 
CARACAL, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
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desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

612.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare COLEGIUL 
AGRICOL "DIMITRIE PETRESCU" 
CARACAL , jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

613.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare , jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât,  
amendamentul este neclar. Din 
enunţul acestuia nu reiese 
destinaţia cheltuielilor. De 
asemenea, întrucât în bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
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capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 

614.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare GRADINITA CU 
PROGRAM PRELUNGIT NR 4 
CARACAL , jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
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dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

615.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII NR.1 CARACAL, 
jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

616.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII NR.2 CARACAL, 
jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
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Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

617.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII "GHEORGHE 
MAGHERU" CARACAL, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 
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618.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA DE 
ARTE SI MESERII CARACAL , jud. 
Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

619.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare GRADINITA CU 
PROGRAM PRELUNGIT NR 1 
CARACAL, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

620.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare COLEGIUL 
TEHNIC "MATEI BASARAB" 
CARACAL, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

621.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII "NICOLAE 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

TITULESCU" CARACAL, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

622.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare LICEUL 
TEORETIC "MIHAI VITEAZUL" 
CARACAL, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
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în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

623.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare GRADINITA CU 
PROGRAM PRELUNGIT NR 3 
CARACAL, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

624.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare COLEGIUL 
NATIONAL "A.I.CUZA" 
CORABIA, jud. Olt 
 
Autori:  

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
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capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

 capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

625.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare GRADINITA CU 
PROGRAM PRELUNGIT NR 2 
CORABIA, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
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dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

626.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare GRADINITA CU 
PROGRAM NORMAL NR.5 
CORABIA , jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

627.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare COLEGIUL 
TEHNIC "DANUBIUS" CORABIA, 
jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
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Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

628.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII "VIRGIL 
MAZILESCU" CORABIA, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 
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629.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare  SCOALA CU 
CLASELE I-VIII NR.4 CORABIA, 
jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

630.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare LICEUL 
TEORETIC "TUDOR 
VLADIMIRESCU" DRAGANESTI-
OLT, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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Camerei Deputaţilor şi Senatului vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

631.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII "COMANI" 
DRAGANESTI, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

632.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare GRADINITA CU 
PROGRAM NORMAL 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

"DUMBRAVA MINUNATA" 
DRAGANESTI OLT, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

633.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA DE 
ARTE SI MESERII  DRAGANESTI-
OLT, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
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în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

634.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare GRADINITA CU 
PROGRAM NORMAL "ELENA 
FARAGO" COMANI, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

635.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare LICEUL PIATRA-
OLT, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
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capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

 capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

636.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  PIATRA, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
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dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

637.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare LICEUL " STEFAN 
DIACONESCU" POTCOAVA, jud. 
Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

638.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare GRADINITA CU 
PROGRAM PRELUNGIT 
SCORNICESTI, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
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Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

639.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare GRUPUL SCOLAR 
AGRICOL SCORNICESTI, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 
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640.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  BIRCII, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

641.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII SCORNICESTI , 
jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

642.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII"GHEORGHE 
POPESCU" MARGINENI 
SLOBOZIA, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

643.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII "ION I.GRAURE" 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

BALTENI, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

644.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII "MIHAI 
VITEAZUL" BABICIU, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
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în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

645.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  BALDOVINESTI, 
jud. Olt 
 
Autori: Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

646.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  BARASTII DE 
VEDE, jud. Olt 
 
Autori:  

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
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capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

 capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

647.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  BIRZA, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
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dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

648.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII BOBICESTI , jud. 
Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

649.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  BRASTAVATU, 
jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
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Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

650.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  BREBENI , jud. 
Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 
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651.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  "VOIEVOD 
BRINCOVEANU" BRINCOVENI, 
jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

652.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELA I-VIII  BUCINISU , jud. 
Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

653.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  CALUI, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

654.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  CEZIENI, jud. Olt 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

655.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA DE 
ARTE SI MESERII "ION 
POPESCU" CILIENI, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
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în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

656.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  CIRLOGANI, jud. 
Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

657.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII" AVIATOR 
ALEXANDRU SERBANESCU" 
COLONESTI, jud. Olt 
 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
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capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

 capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

658.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  CORBU , jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
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dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

659.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  COTEANA , jud. 
Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

660.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA DE 
ARTE SI MESERII  CRIMPOIA, jud. 
Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
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Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

661.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  CURTISOARA , 
jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 
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662.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  CUNGREA , jud. 
Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

663.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  DANEASA, jud. 
Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

664.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  DEVESELU, jud. 
Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

665.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  DRAGHICENI, 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

666.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  DOBRETU, jud. 
Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
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în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

667.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  
DOBROSLOVENI, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

668.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  DOBROTEASA, 
jud. Olt 
 
Autori:  

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
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capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

 capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

669.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  DOBRUN , jud. 
Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
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dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

670.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII   FAGETELU, jud. 
Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

671.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  FALCOIU, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
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Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

672.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  FARCASELE DE 
SUS, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 361 -

673.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  FARCASU DE 
JOS, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

674.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  GIRCOV, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 362 -

vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

675.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII GAVANESTI, jud. 
Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

676.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  GANEASA, jud. 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

677.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  GIUVARASTI, 
jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
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în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

678.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  GOSTAVATU, 
jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

679.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  GRADINARI, jud. 
Olt 
 
Autori:  

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
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capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

 capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

680.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  GROJDIBODU, 
jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
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dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

681.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  "NEDA 
MARINESCU" GRADINILE, jud. 
Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

682.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  GHIMPETENI, 
jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
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Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

683.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  GURA PADINII, 
jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 
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684.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare GRADINITA CU 
PROGRAM NORMAL   IANCU 
JIANU, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

685.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare LICEUL IANCU 
JIANU, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

686.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII "ADA UMBRA" 
IANCA, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

687.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  "GEORGE 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

VISAN" POTELU, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

688.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  ICOANA , jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
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în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

689.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  IZBICENI, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

690.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare GRADINITA CU 
PROGRAM NORMAL  IZBICENI, 
jud. Olt 
 
Autori:  

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
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capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

 capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

691.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA DE 
ARTE SI MESERII  IZVOARELE, 
jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
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dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

692.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  ALIMANESTI , 
jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

693.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  IPOTESTI, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
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Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

694.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  LELEASCA, jud. 
Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 
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695.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  MARUNTEI, jud. 
Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

696.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  MIHAESTI, jud. 
Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

697.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII MILCOV-DEAL, 
jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

698.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  MORUNGLAV, 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

699.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  MOVILENI, jud. 
Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
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în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

700.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  N.TITULESCU, 
jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

701.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  OBOGA , jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
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capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

 capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

702.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  OBIRSIA, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
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dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

703.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  OPORELU , jud. 
Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

704.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  OPTASI, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
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Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

705.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  ORLEA, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 
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706.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare LICEUL 
TEORETIC OSICA DE SUS, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

707.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  OSICA DE JOS, 
jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

708.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  PERIETI, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

709.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  PIRSCOVENI , 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

jud. Olt 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

710.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  SOPIRLITA, jud. 
Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
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în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

711.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  PLESOIU, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

712.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  PRISEACA, jud. 
Olt 
 
Autori:  

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
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capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

 capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

713.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  CORNATELU, 
jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
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dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

714.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  RADOMIRESTI, 
jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

715.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  REDEA, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
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Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

716.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII ROTUNDA, jud. 
Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 
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717.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII NR.2 RUSANESTI, 
jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

718.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  VITANESTI, jud. 
Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

719.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII SCARISOARA, 
jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

720.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  SCHITU, jud. Olt 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

721.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  SLATIOARA, jud. 
Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
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în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

722.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII SEACA, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

723.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  SIMBURESTI, 
jud. Olt 
 
Autori:  

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
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capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

 capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

724.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  STOENESTI, jud. 
Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
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dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

725.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  STOICANESTI, 
jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

726.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  STREJESTII DE 
JOS, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
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Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

727.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  STUDINA, jud. 
Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 
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728.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII "DUMITRU 
POPOVICI" SERBANESTI, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

729.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  ALUNISU, jud. 
Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

730.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII VIESPESTI, jud. 
Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

731.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  TATULESTI, jud. 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

732.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  TESLUI, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
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în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

733.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  TOPANA, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

734.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare , SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  TRAIAN, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
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capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

 capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

735.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare GRADINITA CU 
PROGRAM NORMAL  TRAIAN, 
jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
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dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

736.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII "LEONIDA 
MARINEANU" TIA MARE , jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

737.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA DE 
ARTE SI MESERII  TUFENI , jud. 
Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
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Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

738.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  URZICA, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 
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739.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  VADASTRA, jud. 
Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

740.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  VISINA NOUA, 
jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

741.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  VADASTRITA, 
jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

742.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare GRADINITA CU 
PROGRAM NORMAL 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

VADASTRITA, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

743.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  VISINA , jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
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în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

744.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  VILCELE, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

745.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  VLADILA , jud. 
Olt 
 
Autori:  

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
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capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

 capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

746.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  MARGARITESTI, 
jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
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dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

747.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  VALEA MARE, 
jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

748.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII POGANU , jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
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Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

749.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII  VULPENI, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 
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750.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA CU 
CLASELE I-VIII VULTURESTI, 
jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

751.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare LICEUL  VALENI, 
jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
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vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

752.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare LICEUL 
VITOMIRESTI, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

753.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA 
SPECIALA CU CLASELE I-VIII 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

BALS, jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

754.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare SCOALA DE 
ARTE SI MESERII BALS 
(invăţământ special), jud. Olt 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gigel Ştirbu, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât, pe de o parte, 
este neclară, iar pe de altă parte, 
în cazul în care iniţiatorii au avut 
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în vedere bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale,  acesta nu poate fi 
diminuat întrucât a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective 

755.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  400 mii lei 
pentru reabilitare şcoală generală cls 
1-8 „Avram Iancu”, din loc. Turda, 
jud. Cluj 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Virgil POP, 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară 
 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

756.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  400 mii lei 
pentru reabilitarea Colegiului „Dr Ion 
Raţiu”,  str.  Stefan cel Mare nr. 6  
Turda, jud. Cluj 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Virgil POP 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară 
 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

757.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 

Se propune alocarea a  400 mii lei 
pentru reabilitarea Colegiului Tehnic 
din Turda, str. Basarabiei, nr. 48, jud. 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Cluj jud Cluj 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Virgil POP 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară 

Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor 
specifice ale instituţiei respective. 
 

758.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  1.500 mii lei 
pentru construcţie grădiniţă program 
prelungit, com Bucov, jud Prahova 
 
Autori:   
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Adriana Săftoiu, 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională.  
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor 
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specifice ale instituţiei respective. 
 

759.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru reabilitare grădiniţa  în 
localitatea Loloiasca, com Tomşani, 
jud Prahova 
 
Autori:   
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Adriana Săftoiu, 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL       

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor 
specifice ale instituţiei respective. 
 

760.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  250 mii lei 
pentru reabilitare grădiniţa în loc. 
Magula, com Tomşani,  jud Prahova 
 
Autori:   
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Adriana Săftoiu, 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL  

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
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finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor 
specifice ale instituţiei respective. 
 

761.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  1.300 mii lei 
pentru continuare constructie 
gradinita cu program prelungit 
comuna Libling, jud Timiş 
 
Autori:   
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Horia CRISTIAN, 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. Investitie 
nefinalizata realizata in proportie de 
50% 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor 
specifice ale instituţiei respective. 
 

762.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 

Se propune alocarea a  200 mii lei 
pentru finalizarea lucrărilor de 
reparatii la  scoala generala nr 19 
Timisoara, jud Timiş 
 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională.  
 
Sursa de finanţare: Fondul 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
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15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Autori:   
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Horia CRISTIAN, 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Administraţiei Prezidenţiale 
 

cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor 
specifice ale instituţiei respective. 
 

763.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
pentru modernizare infrastructura 
scolară pentru scoala generala nr. 24 
Timişoara, jud Timiş 
 
Autori:   
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Horia CRISTIAN, 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor 
specifice ale instituţiei respective. 
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764.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  200 mii lei 
pentru modernizare infrastructura 
scolara si dotare cu aparatură pentru 
scoala generală nr 8 Timisoara, jud 
Timiş 
 
Autori:   
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Horia CRISTIAN, 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională.  
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor 
specifice ale instituţiei respective. 
 

765.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  200 mii lei 
pentru modernizare infrastructura 
şcolara si dotare cu aparatură Colegiul 
National Banatean Timişoara, jud 
Timiş 
 
Autori:   
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Horia CRISTIAN, 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională.  
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
bugetul Administraţiei 
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Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor 
specifice ale instituţiei respective. 
 

766.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  200 mii lei 
pentru modernizare infrastructura 
scolara si dotare cu aparatură pentru 
Liceul Nicolaus Lenau Timisoara, jud 
Timiş 
 
Autori:   
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Horia CRISTIAN, 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională.  
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor 
specifice ale instituţiei respective. 
 

767.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

Se propune alocarea a  150 mii lei 
pentru finalizare încălzire centralizata 
la Scoala cu cls. I-VIII Bonţida, jud. 
Cluj 
 
Autori:   
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. Continuare 
investitie cu impact social 
beneficiari 358 elevi 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
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 Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Horea Uioreanu, 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

 unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor 
specifice ale instituţiei respective. 
 

768.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  3.000 mii lei 
pentru finalizare construcţie noua 
Scoala cu cls. I-VIII Rascruci, 
comuna Bontida, jud Cluj 
 
Autori:   
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Horea Uioreanu, 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor 
specifice ale instituţiei respective. 
 

769.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

Se propune alocarea a  500 mii lei 
pentru reabilitare şcoala Frata, jud 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
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şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Cluj 
 
Autori:   
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Horea Uioreanu, 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor 
specifice ale instituţiei respective. 
 

770.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
pentru reabilitare şcoala Soporul de 
Campie, comuna Frata, jud Cluj 
 
Autori:   
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Horea Uioreanu, 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
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desfaşurarea activităţilor 
specifice ale instituţiei respective. 
 

771.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  350 mii lei 
pentru reabilitare Scoala Cetan, 
comuna Vad, jud Cluj  
 
Autori:   
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Horea Uioreanu, 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor 
specifice ale instituţiei respective. 
 

772.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  2.000 mii lei 
pentru reparatie capitală scoala 
Sannicoara, com. Apahida, jud Cluj 
 
Autori:   
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Horea Uioreanu, 
Senator PNL Marius Nicoară, 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
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Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor 
specifice ale instituţiei respective. 
 

773.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  700 mii lei 
pentru reabilitare gradinita 
Sanmarghita, comuna Mica, jud Cluj 
 
Autori:   
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Horea Uioreanu, 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor 
specifice ale instituţiei respective. 
 

774.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 

Se propune alocarea a  900 mii lei 
pentru construire şcoala cu clasele I-
VIII loc. Ţaga, com. Ţaga, jud Cluj 
 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. Continuare 
obiectiv de investitii 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
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administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Autori:   
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Horea Uioreanu, 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor 
specifice ale instituţiei respective. 
 

775.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  400 mii lei 
pentru reabilitare şcoala Mica, jud 
Cluj 
 
Autori:   
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Horea Uioreanu, 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. Continuare 
obiectiv de investitii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor 
specifice ale instituţiei respective. 
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776.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar. 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
620 mii lei pentru modernizare si 
extindere Scoala nr.4 Elena Donici 
Cantacuziono” Pucioasa, jud. 
Dambovita. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gabriel Plaiasu, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Investitie noua 
Are si contributie locala 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

777.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar. 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
430 mii lei pentru  reabilitare si 
modernizare   Scoala  nr.1 Mihai 
Viteazu” Pucioasa, jud. Dambovita. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gabriel Plaiasu,  

Investitie noua 
Are si contributie locala 
 Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
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Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

778.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea  
heltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar. 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1750 mii lei pentru reabilitare si 
modernizare Colegiul National 
Nicolae Titulescu”Pucioasa, jud. 
Dambovita. 
 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Gabriel Plaiasu,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou cu impact social 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 427 -

779.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
200 mii lei pentru acoperis scoala 
Liveni si tamplarie pvc , sat Liveni 
comuna Manoleasa, jud. Botosani. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Florin Turcanu,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 Obiectiv nou 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

780.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
200 mii lei pentru grup sanitar Scoala 
cu clasele I-VIII, sat Cordareni, 
comuna Cordareni, jud. Botosani. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Florin Turcanu,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Investitie in curs, lucrare inceputa in 
anul 2008 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
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poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

781.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
190 mii lei pentru utilitati Scoala cu 
clasele I-VIII, centrala termica, sat 
Cordareni, comuna Cordareni, jud. 
Botosani. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Florin Turcanu, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Investitie in curs, lucrare inceputa in 
anul 2010, plata fiind facuta partial 
din fondul de rulment 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

782.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1500 mii lei pentru extindere si 

Continuare obiectiv de investitii 
Sursa de finanţare 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
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Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar 

reabilitare Scoala Generală sat 
Romanesti,  comuna Romanesti, jud. 
Botosani. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Florin Turcanu, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

783.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
750 mii lei pentru Gradinita in satul 
Damideni, comuna Romanesti, jud. 
Botosani. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Florin Turcanu, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou cu impact social 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
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dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

784.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
85 mii lei pentru reabilitare Scoala 
Cimpeni + Gradinita din satul 
Luparia, comuna Prajeni, jud. 
Botosani. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Florin Turcanu, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Investitie finalizata in 2009, dar 
lucrarile de reabilitare nu au fost 
achitate 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

785.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
600 mii lei pentru reabilitare Scoala 
generala sat Negreni,  comuna 
Stiubieni, jud. Botosani. 

Continuare obiectiv de investitii 
inceput in 2007 si stagnata din lipsa 
fondurilor (un numar de 200 elevi cu 
varste intre 6-14 ani facand naveta 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
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ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar 

 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Florin Turcanu, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

10 km) 
 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

786.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
250 mii lei pentru construire centrala 
termica pe combustibil solid la Scoala 
cu clasele I-VIII Stiubieni, jud. 
Botosani. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Florin Turcanu, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investitii cu impact 
social aspra unui numar de 500 de 
elevi. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
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2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

787.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
240 mii lei pentru Scoala cu claselce 
I-VIII, nr.2, sat Ungureni, comuna 
Ungureni, jud. Botosani. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Florin Turcanu, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investitii 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

788.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2400 mii lei pentru SAM Plopenii 
Mari-Corp A termoizolatie, reabilitare 
corp B, com.Ungureni, jud. Botosani. 
 
Autori:  

Obiectiv nou de investitii cu impact 
social 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
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cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar 

Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Florin Turcanu, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

789.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
700 mii lei pentru Scoala cu clasele I-
VIII Plopenii Mici, comuna Ungureni, 
jud. Botosani. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Florin Turcanu, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investitii cu impact 
social  
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

790.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
400 mii lei pentru reabilitare Scoala 
cu clasele I-IV Vicoleni, comuna 
Ungureni, jud. Botosani. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Florin Turcanu, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Obiectiv nou de investitii cu impact 
social  
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

791.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea  
heltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1530 mii lei pentru construire 
Gradinita in sat Borzesti, comuna 
Ungureni, jud. Botosani. 
  
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 

Obiectiv nou de investitii cu impact 
social  
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
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preuniversitar Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Florin Turcanu, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

792.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea  
heltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
200 mii lei pentru  centrala termica  
pe combustibil solid la Scoala cu 
clasele I-VIII Santa Mare, jud. 
Botosani. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Florin Turcanu, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Continuare investitie inceputa in 
2010 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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793.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea  
heltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
200 mii lei pentru reabilitare la Scoala 
cu clasele I-IV sat Ringhilesti, 
comuna Santa Mare, jud. Botosani. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Florin Turcanu, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Continuare investitie  
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

794.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea  
heltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar. 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1635 mii lei pentru construire 
Gradinita comuna Calarasi, jud. 
Botosani. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Florin Turcanu, 

Obiectiv nou 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
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Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

795.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea  
heltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
400 mii lei pentru reabilitare gradinita 
Cernesti, comuna Todireni, jud. 
Botosani. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Florin Turcanu, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Obiectivul de afla intr-o stare 
avansata de degradare 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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796.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea  
heltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru reabilitare gradinita 
Todireni, comuna Todireni, jud. 
Botosani. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Florin Turcanu, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Obiectivul  necessita reparatii 
urgente 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

797.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea  
heltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar. 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
100 mii lei pentru amenajare locuri de 
joaca pentru copii din comuna 
Todireni, jud. Botosani. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Florin Turcanu, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Obiectiv nou 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
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poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

798.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
30 mii lei pentru constructie gradinita 
cu program redus in comuna 
Manastirea, jud. Calarasi. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Dan Motreanu,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Investitie noua 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

799.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
275 mii lei pentru constructie 

Continuare obiectiv investitie  
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
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Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar 

Gradinita cu 4 grupe program normal, 
comuna Sarulesti, jud. Calarasi. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Dan Motreanu,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

800.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
1037 mii lei pentru reabilitarea Scolii 
generale nr.1 Leordina, corp B, jud. 
Maramures 
 
Autori: Deputat PNL Pavel Horj 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Vasile Berci, Grupurile 
parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

 Continuarea obiectivului, lucrarile 
efectuate si neachitate reprezinta 738 
mii lei. 
Sursa de finantare: 
Fondul de Rezerva la Dispozitia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
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dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

801.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar 

Se aloca suma de 900 mii lei pentru 
reabilitarea Scolii generale nr.1 
Leordina, corp A, jud. Maramures 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Pavel Horj  
Deputat PNL Vasile Berci, Grupurile 
parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
realizarea lucrarilor de reparaţii 
capitale corp A, dotare cu uşi si 
geamuri termopane 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de Rezerva la Dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

802.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 

Se aloca suma de 1000 mii lei pentru 
constructie scoala pentru clasele I-
VIII în localitatea Repedea, jud. 
Maramures 

Clădirea actuală are doar 4 săli de 
clase şi există pericol iminent de 
prăbuşire. În localitatea 
Repedea/Miclea  sunt 312 prescolari 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
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ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea  
heltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar 

 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Pavel Horj  
Deputat PNL Vasile Berci, Grupurile 
parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

si elevi, deci necesită construcţia 
unei scoli noi. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

803.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar. 

Se alocă suma de 442,45 mii lei 
pentru lucrări de extindere “Şcoală 
Clasele I-VIII” din comuna Răbăgani, 
jud.Bihor. 
 
 
 Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Nicolae Jolţa 
Grupurile parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Obiectivul necesită lucrări de 
reabilitare pentru desfăşurarea 
activităţii în condiţii optime. 
Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrării. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
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2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

804.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar. 

Se alocă suma de 1800 mii lei pentru 
pentru lucrări de reabilitare “Şcoală 
Centru”, comuna Roşia, jud. Bihor. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Nicolae Jolţa 
Grupurile parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Obiectivul necesită lucrări de 
reabilitare pentru desfăşurarea 
activităţii în condiţii optime. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

805.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 

Se alocă suma de 2 400 mii lei pentru 
construire corp nou clădire P+4, 
Şcoala generală ”Nicolae Popoviciu”, 
municipiul Beiuş, jud. Bihor. 
 
Autori:  

Proiectul se află în derulare suma 
solicitată este necesară pentru 
finalizarea lucrării. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
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cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar. 

Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Nicolae Jolţa 
Grupurile parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Guvernului capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

806.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Anexa nr. 3/25 
Art. 2, alin. 15 
 
 
 
 
 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru următorul obiectiv 
de investitii: 
* Lucrări de modernizare Şcoala 
generală sat Biusa, Jud Sălaj. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputaţi  PNL: Mirel Taloş,  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice în unitatea  de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea 
acesteia. 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar, 
nefiind precizate capitolul şi titlul 
de cheltuieli de la care ar urma să 
se aloce suma prevăzută 

807.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Anexa nr. 3/25 
Art. 2, alin. 15 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
7639 mii RON pentru următorul 
obiectiv de investitii: 
Construcţie grădiniţă în cartierul 
Meseş, mun. Zalău, jud. Sălaj. 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar, 
nefiind precizate capitolul şi titlul 
de cheltuieli de la care ar urma să 
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Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL: Mirel Taloş 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

se aloce suma prevăzută 

808.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Anexa nr. 3/25 
Art. 2, alin. 15 
 
 
 
 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
7500 mii RON pentru trecerea de pe 
CET pe centrale proprii pe gaz a 
încălzirii şcolilor şi gradineţelor din 
municipiul Zalău. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL: Mirel Taloş  
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice în unităţile  de învăţământ 
menţionate se impune reabilitarea 
acestora. 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar, 
nefiind precizate capitolul şi titlul 
de cheltuieli de la care ar urma să 
se aloce suma prevăzută 

809.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Anexa nr. 3/25 
Art. 2, alin. 15 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru  continuarea 
lucrărilor de refacere la acoperişul 
Colegiului Naţional „E. Hurmuzachi” 
Rădăuţi. 
 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Mircea Irimescu, deputat 

Prin finanţarea guvernului (500000 
lei), la sfârşitul anului 2010 s-a 
reuşit procurarea principalelor 
materiale necesare refacerii 
acoperişului clădirii Colegiului. Este 
necesară finanţarea manoperei 
pentru finalizarea lucrării. Edificiul, 
monument istoric construit în 1866, 
are deteriorate atât şarpanta cât şi 
învelitoarea (din ţiglă) având loc 
infiltraţii ale apei pluviale. 
Efectuarea lucrărilor reprezintă o 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul este neclar, 
nefiind precizate capitolul şi titlul 
de cheltuieli de la care ar urma să 
se aloce suma prevăzută 
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PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

urgenţă. 

810.  Anexa 3/25/02 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar. 

Se propune alocarea sumei de   200  
mii lei pentru modernizare  „Gradiniţa 
cu program normal”, sat Crucea, 
Com. Lungani, jud. Iaşi. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Cristian Adomniţei, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 Este vorba despre contructie nou 
realizata in 2010 de ISJ Iasi, iar 
suma solicitată serveşte realizării 
unor investiţii necesare modernizării 
ce includ utilităti, centrală termică, 
instalaţii sanitate, fosă, instalaţie 
electrică, astfel încât obiectivul să 
devină funcţional. 
 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  

811.  Anexa 3/25/02 
 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar. 

Se propune alocarea sumei  de  300 
mii lei pentru obiectivul de investiţii 
Şcoala  Clasele I-VIII "Veniamin 
Costachi" , Sinesti pentru Şcoala cu 
Clasele I-IV sat  Bocnita  Com. 
Sineşti, Jud. Iaşi. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Cristian Adomniţei, 

Lucrarea se află în curs de execuţie, 
suma solicitată reprezintă datorii 
către executantul lucrării. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
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Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

812.  Anexa 3/25/02 
 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art.02, alin. 15 –Finanţarea  
cheltuielilor de capital ale  
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar. 

Se propune alocarea sumei  de  860 
mii lei pentru reabilitare corp 
grădiniţă în sat Izvoarele, Comuna 
Răchiteni, jud. Iaşi. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Cristian Adomniţei, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrările de investiţie sunt necesare 
pentru crearea unui spaţiu adecvat 
desfăşurării activităţii didactice. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  

813.  Anexa 3/25/29 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
 
Cod obiectiv 574 
  

Se propune suplimentarea sumei cu 
3000 mii lei pentru finanţarea 
Centrului de învăţământ şi cercetare 
pentru prevenirea  şi reducerea 
efectelor dezastrelor  la Univ. Tehnică 
„Gheorghe Asachi” din Iaşi, jud. Iaşi. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Cristian Adomniţei, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma alocată pentru 2011 prin 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţie este insuficientă având în 
vedere importanţa acestui institut de 
cercetare, unic în ţară. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare 

814.  Anexa 3/25/29 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  
 
Cod obiectiv 635 

De propune suplimentarea sumei cu 
2000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Bazin de înot acoperit la 
Univ. Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, jud. 
Iaşi. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Cristian Adomniţei, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Suma alocată pentru 2011 prin 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţie este insuficientă pentru 
finalizarea acestui proiect. Pentru un 
oraş de importanţa Iaşiului, existenţa 
unui astfel de bazin de înot acoperit, 
de dimensiuni olimpice, este absolut 
necesară, pentru a oferi tuturor 
ieşienilor pasionaţi de înot un spaţiu 
adecvat desfăşurării acestor 
activităţi. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 

815.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Anexa nr. 3/25 
Art. 2, alin. 15 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
100 mii lei pentru  reabilitarea 
sistemului de încălzire de la gradiniţa 
nr. 38  din municipiul Brăila, judeţul 
Brăila. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL: Diana Tuşa 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în anexa nr. 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, în subsolul fisei cod 
obiectiv 5  este înscrisă o notă 
potrivit căreia din creditele 
bugetare aprobate pe anul 2011 se 
pot utiliza sume pe bază de 
hotărâri ale Guvernului pentru 
obiective de investiţii, 
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Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

consolidări, reabilitări, reparaţii 
capitale, achiziţii de imobile, 
dotări independente şi laboratoare 
din învăţământul preuniversitar 

816.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
Anexa nr. 3/25 
Art. 2, alin. 15 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1400 mii lei pentru  reabilitarea 
gradiniţei nr. 47  din municipiul 
Brăila, judeţul Brăila. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat PNL: Diana Tuşa 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în anexa nr. 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, în subsolul fisei cod 
obiectiv 5  este înscrisă o notă 
potrivit căreia din creditele 
bugetare aprobate pe anul 2011 se 
pot utiliza sume pe bază de 
hotărâri ale Guvernului pentru 
obiective de investiţii, 
consolidări, reabilitări, reparaţii 
capitale, achiziţii de imobile, 
dotări independente şi laboratoare 
din învăţământul preuniversitar 

817.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 
Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, 
art. 01 - Construcţii şi 
art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
(pagina 28) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru construcţii şi reparaţii 
capitale suma de 150 mii lei pentru 
obiectivul „Reabilitare SAM 
Bărcăneşti” către comuna Bărcăneşti, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Motivare: 
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea  
optimă a procesului de învăţământ şi  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de  învăţământ adecvate. 

Se propune respingerea, întrucât 
în anexa nr. 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, în subsolul fisei cod 
obiectiv 5  este înscrisă o notă 
potrivit căreia din creditele 
bugetare aprobate pe anul 2011 se 
pot utiliza sume pe bază de 
hotărâri ale Guvernului pentru 
obiective de investiţii, 
consolidări, reabilitări, reparaţii 
capitale, achiziţii de imobile, 
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dotări independente şi laboratoare 
din învăţământul preuniversitar 

818.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 
Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, 
art. 01 - Construcţii şi 
art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
(pagina 28) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru construcţii şi reparaţii 
capitale suma de 319.130 lei pentru 
obiectivul „Reabilitare şcoala cu 
clasele I-IV” către comuna Gârbovi, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Motivare: 
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea  
optimă a procesului de învăţământ şi  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de  învăţământ adecvate. 

Se propune respingerea, întrucât 
în anexa nr. 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, în subsolul fisei cod 
obiectiv 5  este înscrisă o notă 
potrivit căreia din creditele 
bugetare aprobate pe anul 2011 se 
pot utiliza sume pe bază de 
hotărâri ale Guvernului pentru 
obiective de investiţii, 
consolidări, reabilitări, reparaţii 
capitale, achiziţii de imobile, 
dotări independente şi laboratoare 
din învăţământul preuniversitar 

819.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 
Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, 
art. 01 - Construcţii şi 
art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
(pagina 28) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru construcţii şi reparaţii 
capitale suma de 427 mii pentru 
obiectivul „Consolidare, extindere şi 
reabilitare şcoala cu clasele I-X 
Borduşani” către comuna Borduşani, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Motivare: 
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea  
optimă a procesului de învăţământ şi  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de  învăţământ adecvate. 

Se propune respingerea, întrucât 
în anexa nr. 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, în subsolul fisei cod 
obiectiv 5  este înscrisă o notă 
potrivit căreia din creditele 
bugetare aprobate pe anul 2011 se 
pot utiliza sume pe bază de 
hotărâri ale Guvernului pentru 
obiective de investiţii, 
consolidări, reabilitări, reparaţii 
capitale, achiziţii de imobile, 
dotări independente şi laboratoare 
din învăţământul preuniversitar 
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820.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 
Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, 
art. 01 - Construcţii şi 
art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
(pagina 28) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru construcţii şi reparaţii 
capitale suma de 150 mii lei pentru 
obiectivul „Clădire, centrală termică, 
utilaje şi echipamente şcoala 
Cosîmbeşti” către comuna 
Cosîmbeşti, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Motivare: 
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea  
optimă a procesului de învăţământ şi  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de  învăţământ adecvate. 

Se propune respingerea, întrucât 
în anexa nr. 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, în subsolul fisei cod 
obiectiv 5  este înscrisă o notă 
potrivit căreia din creditele 
bugetare aprobate pe anul 2011 se 
pot utiliza sume pe bază de 
hotărâri ale Guvernului pentru 
obiective de investiţii, 
consolidări, reabilitări, reparaţii 
capitale, achiziţii de imobile, 
dotări independente şi laboratoare 
din învăţământul preuniversitar 

821.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 
Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, 
art. 01 - Construcţii şi 
art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
(pagina 28) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru construcţii şi reparaţii 
capitale suma de 120 mii lei pentru 
obiectivul „Reparaţii capitale şarpantă 
şcoala generală Movila şi grup 
sanitar” către comuna Movila, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Motivare: 
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea  
optimă a procesului de învăţământ şi  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de  învăţământ adecvate. 

Se propune respingerea, întrucât 
în anexa nr. 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, în subsolul fisei cod 
obiectiv 5  este înscrisă o notă 
potrivit căreia din creditele 
bugetare aprobate pe anul 2011 se 
pot utiliza sume pe bază de 
hotărâri ale Guvernului pentru 
obiective de investiţii, 
consolidări, reabilitări, reparaţii 
capitale, achiziţii de imobile, 
dotări independente şi laboratoare 
din învăţământul preuniversitar 

822.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru construcţii şi reparaţii 

Motivare: 
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea  

Se propune respingerea, întrucât 
în anexa nr. 3/25/29 la bugetul 
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Legea Bugetului de stat 
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capitale suma de 100 mii lei pentru 
obiectivul „Reabilitare şcoală 
(centrala termică)” către comuna 
Roşiori, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

optimă a procesului de învăţământ şi  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de  învăţământ adecvate. 

Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, în subsolul fisei cod 
obiectiv 5  este înscrisă o notă 
potrivit căreia din creditele 
bugetare aprobate pe anul 2011 se 
pot utiliza sume pe bază de 
hotărâri ale Guvernului pentru 
obiective de investiţii, 
consolidări, reabilitări, reparaţii 
capitale, achiziţii de imobile, 
dotări independente şi laboratoare 
din învăţământul preuniversitar 

823.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 
Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, 
art. 01 - Construcţii şi 
art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
(pagina 28) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru construcţii şi reparaţii 
capitale suma de 600 mii lei pentru 
obiectivul „Reabilitare Grădiniţa de 
copii cu program normal din comuna 
Gheorghe Lazăr” către comuna 
Gheorghe Lazăr, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Motivare: 
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea  
optimă a procesului de învăţământ şi  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de  învăţământ adecvate. 

Se propune respingerea, întrucât 
în anexa nr. 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, în subsolul fisei cod 
obiectiv 5  este înscrisă o notă 
potrivit căreia din creditele 
bugetare aprobate pe anul 2011 se 
pot utiliza sume pe bază de 
hotărâri ale Guvernului pentru 
obiective de investiţii, 
consolidări, reabilitări, reparaţii 
capitale, achiziţii de imobile, 
dotări independente şi laboratoare 
din învăţământul preuniversitar 

824.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 
Legea Bugetului de stat 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru construcţii şi reparaţii 
capitale suma de 3260 mii lei pentru 
obiectivul „Extindere şi reabilitare 

Motivare: 
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea  
optimă a procesului de învăţământ şi  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 

Se propune respingerea, întrucât 
în anexa nr. 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
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Școala Coşereni cu clasele I-VIII, 
proiect aprobat începând cu anul 
2011” către comuna Coşereni, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

de  învăţământ adecvate. Sportului, în subsolul fisei cod 
obiectiv 5  este înscrisă o notă 
potrivit căreia din creditele 
bugetare aprobate pe anul 2011 se 
pot utiliza sume pe bază de 
hotărâri ale Guvernului pentru 
obiective de investiţii, 
consolidări, reabilitări, reparaţii 
capitale, achiziţii de imobile, 
dotări independente şi laboratoare 
din învăţământul preuniversitar 

825.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 
Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, 
art. 01 - Construcţii şi 
art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
(pagina 28) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru construcţii şi reparaţii 
capitale suma de 450 mii lei pentru 
obiectivul „Reabilitarea şi 
modernizarea şcolii de arte şi meserii 
Săveni” către comuna Săveni, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Motivare: 
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea  
optimă a procesului de învăţământ şi  
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de  învăţământ adecvate. 

Se propune respingerea, întrucât 
în anexa nr. 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, în subsolul fisei cod 
obiectiv 5  este înscrisă o notă 
potrivit căreia din creditele 
bugetare aprobate pe anul 2011 se 
pot utiliza sume pe bază de 
hotărâri ale Guvernului pentru 
obiective de investiţii, 
consolidări, reabilitări, reparaţii 
capitale, achiziţii de imobile, 
dotări independente şi laboratoare 
din învăţământul preuniversitar 

826.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 
Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru construcţii şi reparaţii 
capitale suma de 800 mii lei pentru 
finalizarea obiectivului „Sală de 
gimnastică Şc. Nr. 5 Slobozia Nouă” 
către Municipiul Slobozia, jud. 

Municipiul Slobozia are nevoie de 
investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia şcolară este în 
creştere. 
Obiectivul este lucrare în continuare, 
pentru care de la bugetul local se 

Se propune respingerea, întrucât 
în anexa nr. 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, în subsolul fisei cod 
obiectiv 5  este înscrisă o notă 
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Ialomiţa. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

poate aloca numai o parte din suma 
necesară. 

potrivit căreia din creditele 
bugetare aprobate pe anul 2011 se 
pot utiliza sume pe bază de 
hotărâri ale Guvernului pentru 
obiective de investiţii, 
consolidări, reabilitări, reparaţii 
capitale, achiziţii de imobile, 
dotări independente şi laboratoare 
din învăţământul preuniversitar 

827.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 
Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, 
art. 01 - Construcţii şi 
art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
(pagina 28) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru construcţii şi reparaţii 
capitale suma de 800 mii lei pentru 
finalizarea obiectivului „Sală de 
gimnastică Liceul Pedagogic Matei 
Basarab” către municipiul Slobozia, 
jud. Ialomiţa. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Municipiul Slobozia are nevoie de 
investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia şcolară este în 
creştere. 
Obiectivul este lucrare în continuare, 
pentru care se poate aloca de la 
bugetul local numai o parte din suma 
necesară. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în anexa nr. 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, în subsolul fisei cod 
obiectiv 5  este înscrisă o notă 
potrivit căreia din creditele 
bugetare aprobate pe anul 2011 se 
pot utiliza sume pe bază de 
hotărâri ale Guvernului pentru 
obiective de investiţii, 
consolidări, reabilitări, reparaţii 
capitale, achiziţii de imobile, 
dotări independente şi laboratoare 
din învăţământul preuniversitar 

828.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 
Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, 
art. 01 - Construcţii şi 
art. 03 - Reparaţii capitale 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru construcţii şi reparaţii 
capitale suma de 800 mii lei pentru 
finalizarea obiectivului „Sală de 
gimnastică Şc. Nr. 4 Slobozia” către 
Municipiul Slobozia, jud. Ialomiţa, 
jud. Ialomiţa. 
 

Municipiul Slobozia are nevoie de 
investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia şcolară este în 
creştere. 
Obiectivul este lucrare în continuare, 
pentru care se poate aloca de la 
bugetul local numai o parte din suma 
necesară. 

Se propune respingerea, întrucât 
în anexa nr. 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, în subsolul fisei cod 
obiectiv 5  este înscrisă o notă 
potrivit căreia din creditele 
bugetare aprobate pe anul 2011 se 
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Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

 pot utiliza sume pe bază de 
hotărâri ale Guvernului pentru 
obiective de investiţii, 
consolidări, reabilitări, reparaţii 
capitale, achiziţii de imobile, 
dotări independente şi laboratoare 
din învăţământul preuniversitar 

829.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 
Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, 
art. 01 - Construcţii şi 
art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
(pagina 28) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru construcţii şi reparaţii 
capitale suma de 800 mii lei pentru 
finalizarea obiectivului „Sală de 
gimnastică Şc. Nr. 6 de Arte şi 
Meserii Slobozia” către Municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Municipiul Slobozia are nevoie de 
investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia şcolară este în 
creştere. 
Obiectivul este lucrare în continuare, 
pentru care se poate aloca de la 
bugetul local numai o parte din suma 
necesară. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în anexa nr. 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, în subsolul fisei cod 
obiectiv 5  este înscrisă o notă 
potrivit căreia din creditele 
bugetare aprobate pe anul 2011 se 
pot utiliza sume pe bază de 
hotărâri ale Guvernului pentru 
obiective de investiţii, 
consolidări, reabilitări, reparaţii 
capitale, achiziţii de imobile, 
dotări independente şi laboratoare 
din învăţământul preuniversitar 

830.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 
Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, 
art. 01 - Construcţii şi 
art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
(pagina 28) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru construcţii şi reparaţii 
capitale suma de 800 mii lei pentru 
obiectivul „Sală de gimnastică Şcoala 
nr.1 Liceul de Artă Ionel Perlea 
Slobozia” către Municipiul Slobozia, 
jud. Ialomiţa. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 

Municipiul Slobozia are nevoie de 
investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia şcolară este în 
creştere. 
Obiectivul este lucrare în continuare, 
pentru care se poate aloca de la 
bugetul local numai o parte din suma 
necesară. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în anexa nr. 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, în subsolul fisei cod 
obiectiv 5  este înscrisă o notă 
potrivit căreia din creditele 
bugetare aprobate pe anul 2011 se 
pot utiliza sume pe bază de 
hotărâri ale Guvernului pentru 
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tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

obiective de investiţii, 
consolidări, reabilitări, reparaţii 
capitale, achiziţii de imobile, 
dotări independente şi laboratoare 
din învăţământul preuniversitar 

831.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 
Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, 
art. 01 - Construcţii şi 
art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
(pagina 28) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru construcţii şi reparaţii 
capitale suma de 4.500 mii lei pentru 
finalizarea obiectivului „Ateliere de 
creație și Campus școlar Liceul de 
Artă Ionel Perlea”  către Municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Municipiul Slobozia are nevoie de 
investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia şcolară este în 
creştere. 
Obiectivul este lucrare în continuare, 
pentru care se poate aloca de la 
bugetul local numai o parte din suma 
necesară. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în anexa nr. 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, în subsolul fisei cod 
obiectiv 5  este înscrisă o notă 
potrivit căreia din creditele 
bugetare aprobate pe anul 2011 se 
pot utiliza sume pe bază de 
hotărâri ale Guvernului pentru 
obiective de investiţii, 
consolidări, reabilitări, reparaţii 
capitale, achiziţii de imobile, 
dotări independente şi laboratoare 
din învăţământul preuniversitar 

832.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 
Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, 
art. 01 - Construcţii şi 
art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
(pagina 28) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru construcţii şi reparaţii 
capitale suma de 6.000 mii lei pentru 
obiectivul „Campus școlar Grupul 
Școlar Mihai Eminescu” către 
Municipiul Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Marian Neacşu şi Grupul 

Municipiul Slobozia are nevoie de 
investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia şcolară este în 
creştere. 
Obiectivul este lucrare în continuare, 
pentru care se poate aloca de la 
bugetul local numai o parte din suma 
necesară. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în anexa nr. 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, în subsolul fisei cod 
obiectiv 5  este înscrisă o notă 
potrivit căreia din creditele 
bugetare aprobate pe anul 2011 se 
pot utiliza sume pe bază de 
hotărâri ale Guvernului pentru 
obiective de investiţii, 
consolidări, reabilitări, reparaţii 
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Parlamentar al Alianţei PSD+PC. capitale, achiziţii de imobile, 
dotări independente şi laboratoare 
din învăţământul preuniversitar 

833.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 
Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, 
art. 01 - Construcţii şi 
art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
(pagina 28) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru construcţii şi reparaţii 
capitale suma de 2500 mii lei pentru 
obiectivul „Grădinița cu 200 de locuri 
str. Prelungirea sudului, bl. H1” către 
Municipiul Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Municipiul Slobozia are nevoie de 
investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia preşcolară 
este în creştere. 
Obiectivul este lucrare în continuare, 
pentru care se poate aloca de la 
bugetul local numai o parte din suma 
necesară. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în anexa nr. 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, în subsolul fisei cod 
obiectiv 5  este înscrisă o notă 
potrivit căreia din creditele 
bugetare aprobate pe anul 2011 se 
pot utiliza sume pe bază de 
hotărâri ale Guvernului pentru 
obiective de investiţii, 
consolidări, reabilitări, reparaţii 
capitale, achiziţii de imobile, 
dotări independente şi laboratoare 
din învăţământul preuniversitar 

834.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 
Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, 
art. 01 - Construcţii şi 
art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
(pagina 28) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru construcţii şi reparaţii 
capitale suma de 3000 mii lei pentru 
obiectivul „Grădiniţa cu 200 locuri 
Cartier Pepinieră” către Municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Municipiul Slobozia are nevoie de 
investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia preşcolară 
este în creştere. 
Obiectivul este lucrare în continuare, 
pentru care se poate aloca de la 
bugetul local numai o parte din suma 
necesară. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în anexa nr. 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, în subsolul fisei cod 
obiectiv 5  este înscrisă o notă 
potrivit căreia din creditele 
bugetare aprobate pe anul 2011 se 
pot utiliza sume pe bază de 
hotărâri ale Guvernului pentru 
obiective de investiţii, 
consolidări, reabilitări, reparaţii 
capitale, achiziţii de imobile, 
dotări independente şi laboratoare 
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din învăţământul preuniversitar 

835.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 
Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
grupa /titlul 71, 
art. 01 - Construcţii şi 
art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 
(pagina 28) 

Se repartizează în cadrul sumei 
alocate pentru construcţii şi reparaţii 
capitale suma de 3000 mii lei pentru 
obiectivul „Sală de gimnastică 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 2” 
către Municipiul Slobozia, jud. 
Ialomiţa. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Municipiul Slobozia are nevoie de 
investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia preşcolară 
este în creştere. 
Obiectivul este lucrare în continuare, 
pentru care se poate aloca de la 
bugetul local numai o parte din suma 
necesară. 

Se propune respingerea, întrucât 
în anexa nr. 3/25/29 la bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, în subsolul fisei cod 
obiectiv 5  este înscrisă o notă 
potrivit căreia din creditele 
bugetare aprobate pe anul 2011 se 
pot utiliza sume pe bază de 
hotărâri ale Guvernului pentru 
obiective de investiţii, 
consolidări, reabilitări, reparaţii 
capitale, achiziţii de imobile, 
dotări independente şi laboratoare 
din învăţământul preuniversitar 

836.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  1.500 mii lei 
pentru reabilitare Liceu Teoretic 
Anastasescu, Roşiori de Vede, jud. 
Teleorman. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Liviu Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică , 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională si pentru 
executarea lucrărilor de reabilitare a 
şcolilor şi liceelor din jud. 
Teleorman. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  

837.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 

Se propune alocarea a  200 mii lei 
pentru reabilitare Liceu Economic, 
Roşiori de Vede, jud Teleorman 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Liviu Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică , 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului  

 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  

838.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  200 mii lei 
pentru reabilitare Şcoala Generală nr 
6, Roşiori de Vede, jud Teleorman 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Liviu Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică , 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  

839.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
pentru reabilitare Şcoala Generală nr 
2, Roşiori de Vede, jud Teleorman 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Liviu Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică , 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
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840.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
pentru reabilitare Şcoala Generală nr 
3, jud Teleorman 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Liviu Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică , 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  

841.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
pentru reabilitare Şcoala Generală nr 
5, Roşiori de Vede, jud Teleorman 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Liviu Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică , 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
 

842.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  200 mii lei 
pentru reabilitare Şcoala Generală nr 
4, Roşiori de Vede, jud Teleorman 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Liviu Almăjanu, 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
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Deputat PNL George Dumitrică , 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

preuniversitar”.  

843.  Anexa nr. 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, Grupa/Titlul 51- 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice - art 2 alin 
15, Finantarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 

Se propune alocarea a  200 mii lei 
pentru reabilitare Şcoala Generală nr 
1, Roşiori de Vede, jud Teleorman 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Liviu Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică , 
Grupurile Parlamentare PNL ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru oferirea 
unor condiţii decente pentru 
activitatea educaţională. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  

844.  Anexa 3/25/02  
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sporturilor  
Capitol 5001, Grupa 51,  
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice  
Art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar   
 

Se alocă suma de 300 mii lei în 
vederea realizării obiectivului 
“Construire şcoală în satul Bocniţa” 
comuna Sineşti, judeţul Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Relu Fenechiu,  
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Suma solicitată este necesară pentru 
achitarea datoriilor către 
constructori. Finalizarea obiectivului  
are drept scop imbunătăţirea 
infrastructurii 
şcolare în spaţiul rural. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  

845.  Anexa 3/25/02  
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sporturilor  

Se alocă suma de 400 mii lei pentru 
reabilitarea Şcolii de artă şi meserii 
din comuna Coarnele Caprei, judeţul 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor 
de reabilitare începute, plecând de la 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
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Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
Art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar   
 

Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Relu Fenechiu,  
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

cerinţele legate de 
imbunătăţirea condiţiilor de 
învăţământ şi stoparea 
degradării unităţilor scolare. 

Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  

846.  Anexa 3/25/02  
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sporturilor  
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
Art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar   
 

Se alocă suma de 2000 mii lei pentru 
construire şcolii şi grădiniţei nr. 2, sat 
Todireşti, comuna Todireşti, judeţul 
Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Relu Fenechiu,  
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Sumele sunt necesare pentru 
demararea lucrărilor de construcţie, 
plecând de la cerinţele legate de 
imbunătăţirea condiţiilor de 
învăţământ şi stoparea degradării 
unităţilor scolare. 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  

847.  Anexa 3/25/02  
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sporturilor  
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  

Se alocă suma de 1500 mii lei pentru 
continuarea lucrărilor de consolidare 
şi extindere la şcoala „Dumitru Popa”, 
sat Mogoşeşti, comuna Mogoşeşti, 
judeţul Iaşi 
 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor 
de consolidare şi extindere începute, 
plecând de la cerinţele legate de 
imbunătăţirea condiţiilor de 
învăţământ şi stoparea 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
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Art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar   
 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Relu Fenechiu,  
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

degradării unităţilor scolare. capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  

848.  Anexa 3/25/02  
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sporturilor  
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
Art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar   
 

Se alocă suma de 466 mii lei în 
vederea realizării obiectivului 
“Construire grădiniţă în satul 
Prisăcani” comuna Prisăcani, judeţul 
Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Relu Fenechiu,  
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor 
de reabilitare începute, plecând de la 
cerinţele legate de 
imbunătăţirea condiţiilor de 
învăţământ şi stoparea 
degradării unităţilor scolare 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  

849.  Anexa 3/25/02  
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sporturilor  
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
Art. 02, alin 15 – Finanţarea 

Se alocă suma de 430 mii lei în 
vederea realizării obiectivului 
“Construire grădiniţă cu 5 săli de 
clasă în satul Poiana Mărului” 
comuna Cepleniţa, judeţul Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor 
de reabilitare începute, plecând de la 
cerinţele legate de 
imbunătăţirea condiţiilor de 
învăţământ şi stoparea 
degradării unităţilor scolare 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
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cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar   
 

bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Relu Fenechiu,  
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  

850.  Anexa 3/25/02  
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sporturilor  
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
Art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar   
 

Se alocă suma de 968 mii lei în 
vederea realizării obiectivului 
“Construire grădiniţă în satul 
Boroşoaia” comuna Plugari, judeţul 
Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Relu Fenechiu,  
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor 
de reabilitare începute, plecând de la 
cerinţele legate de 
imbunătăţirea condiţiilor de 
învăţământ şi stoparea 
degradării unităţilor scolare 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  

851.  Anexa 3/25/02  
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sporturilor  
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
Art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 

Se alocă suma de 450 mii lei în 
vederea realizării obiectivului 
“Finalizare construire şcoală generală 
cu clasele I-IV în satul Hiliţa” comuna 
Costuleni, judeţul Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor 
de reabilitare începute, plecând de la 
cerinţele legate de 
imbunătăţirea condiţiilor de 
învăţământ şi stoparea 
degradării unităţilor scolare 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
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unităţilor din învăţământul 
preuniversitar   
 

 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Relu Fenechiu,  
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  

852.  Anexa 3/25/02  
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sporturilor  
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
Art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 
preuniversitar   
 

Se alocă suma de 500 mii lei în 
vederea realizării obiectivului 
“Reparaţie capitală şcoală din satul 
Răsboieni” comuna Ţibăneşti, judeţul 
Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Relu Fenechiu,  
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

Sumele sunt necesare pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor 
de reabilitare începute, plecând de la 
cerinţele legate de 
imbunătăţirea condiţiilor de 
învăţământ şi stoparea 
degradării unităţilor scolare 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  

853.  Anexa 3/25/02  
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sporturilor  
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI 
– Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  
Art. 02, alin 15 – Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor din învăţământul 

Se alocă suma de 300 mii lei în 
vederea realizării obiectivului 
“Construire grădiniţă în satul 
Cozmeşti” comuna Cozmeşti, judeţul 
Iaşi 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Sumele sunt necesare demararea 
lucrărilor de construcţie pentru acest 
obiectiv de investiţii, plecând de la 
cerinţele legate de 
imbunătăţirea condiţiilor de 
învăţământ şi stoparea 
degradării unităţilor scolare 

Se propune respingerea, întrucât 
în bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
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preuniversitar   
 

Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PNL Relu Fenechiu,  
Grupurile parlamentare reunite ale  
Partidului Naţional Liberal 

preuniversitar”.  
 

854.  Anexa 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
3/25/02 cu suma de 1.250.000 lei 
pentru reabilitarea Şcolii cu cls.I-VIII 
nr.96, sector 4 Bucureşti 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PDL Pirpiliu Ştefan 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
cheltuielilor de reabilitare la această 
unitate de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar  urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

855.  Anexa 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
3/25/02 cu suma de 1.300.000 lei 
pentru reabilitarea Şcolii cu cls.I-VIII 
nr.100 „Andrei Şaguna”, sector 4 
Bucureşti 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
cheltuielilor de reabilitare la această 
unitate de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar  urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PDL Pirpiliu Ştefan 

bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

856.  Anexa 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
3/25/02 cu suma de 800.000 lei pentru 
reabilitarea Colegiului Tehnic „Miron 
Nicolescu”, sector 4 Bucureşti 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PDL Pirpiliu Ştefan 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
cheltuielilor de reabilitare la această 
unitate de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar  urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

857.  Anexa 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
3/25/02 cu suma de 1.700.000 lei 
pentru reabilitarea Liceului de 
Metrologie „Traian Vuia”, sector 4 
Bucureşti  
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
cheltuielilor de reabilitare la această 
unitate de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar  urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PDL Pirpiliu Ştefan 

bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

858.  Anexa 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
3/25/02 cu suma de 16.000.000 lei 
pentru reabilitarea Grupului Şcolar 
Industrial „Dacia”, sector 4 Bucureşti 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PDL Pirpiliu Ştefan  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
cheltuielilor de reabilitare la această 
unitate de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar  urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

859.  Anexa 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
3/25/02 cu suma de 1.400.000 lei 
pentru reabilitarea Seminarului 
Teologic Liceal Ortodox, sector 4 
Bucureşti 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
cheltuielilor de reabilitare la această 
unitate de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar  urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PDL Pirpiliu Ştefan  

bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

860.  Anexa 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
3/25/02 cu suma de 700.000 lei pentru 
reabilitarea Liceului de Coregrafie 
„Floria Capsali”, sector 4 Bucureşti 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
Deputat PDL Pirpiliu Ştefan  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru finanţarea 
cheltuielilor de reabilitare la această 
unitate de învăţământ. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar  urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

861.  Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului 
 
Anexa 3/25/02/Cap. 
6501/grupa/titlu 71, art. 01 – 
construcţii şi art. 03 reparaţii 
capitale aferente activelor fixe. 

Se alocă suma de 3500 mii lei pentru 
reabilitare şi extindere clădirii Grup 
Şcolar Horváth János cu clasele I - 
XII, localitatea Marghita, judeţul 
Bihor 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Clădirea se află în stare de 
degradare, pereţii sunt atacaţi de 
igrasie din cauza apei care provine 
din subsol, tencuielile exterioare şi 
interioare sunt desprinse, pereţii sunt 
fisuraţi, tâmplăria este veche, ar 
necesita reparaţii sau schimbări, 
grupurile sanitare sunt în stare 
degradate şi puţine la număr. 
Finanţarea se poate face din 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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Derzsi Ákos,  
Pető Csilla Mária,                                  
Lakatos Petru,  
Erdei D. István,  - deputaţi  UDMR 

fondurile destinate investiţiilor din 
bugetul ministerului. 

 

862.  Anexa nr.3/25 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 
 
Cap. 5001 
 
Grupa 20 Titlul II Bunuri şi 
servicii 
Art. 05  Bunuri de natura 
obiectelor de inventar 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 pentru 
achiziţionarea materialului didactic 
necesar procesului de învăţământ pt. 
Catedra XII – Disciplina Medicină 
Internă de Ambulator, Cardiologie 
Preventivă şi Recuperare de la 
Universitatea de Medicină şi Farmacie 
“Victor Babeş” din Timişoara, cu 
suma de 200 mii lei. 
 
Autori:  
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
deputat Duşan POPOV, Grupul 
Parlamentar al Minorităţilor Naţionale 

Suma este necesară pentru 
achiziţionarea materialelor didactice 
absolut necesare desfăşurării în 
condiţii moderne a procesului 
didactic, ţinându-se pasul cu cele 
mai noi descoperiri şi tehnici din 
cardiologie, avându-se în vedere că 
actualele materiale didactice sunt 
uzate atât moral, cât şi fizic. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
finanţarea cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se face din 
bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale de care 
aparţin.  
 

863.  Anexa nr.3/25 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pentru unitatile 
de invatamant preuniversitar astfel : 
 
Reabilitare, modernizare si igienizare 
Școala “George Cosbuc”, str. 
Alexandru Lăpuşneanu nr. 17, Ploiesti 
– suma de 50.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari si 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta unitatilor 
scolare. 

 
- Sursa de Finantare : fondul de 

rezerva aflat la dispozitia 
guvernului.  

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar  urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
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Deputaţilor şi Senatului finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

864.  Anexa nr.3/25 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pentru unitatile 
de invatamant preuniversitar astfel : 
 
Reabilitare, modernizare si igienizare 
Școala “Rares Voda” - localul din str. 
Vornicul Boldur nr. 3, Ploiesti – suma 
de 20.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari si 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta unitatilor 
scolare. 

 
- Sursa de Finantare : fondul de 

rezerva aflat la dispozitia 
guvernului.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar  urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

865.  Anexa nr.3/25 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 pentru unitatile 
de invatamant preuniversitar: 
Reabilitare, modernizare si igienizare 
Școala Ion Simionescu din Iaşi – 
suma de 26.000 lei 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Necesitatea urgenta de sume pt 
lucrari de reparatii, consolidari si 
proiectari pt buna desfasurare a 
activitatilor din incinta unitatilor 
scolare. 
 

- Sursa de Finantare : fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
guvernului.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar  urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare 
propusă, aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
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finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

866.  Anexa nr.3/25 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 
Cap.5001 
Grupa 20 
 Titlul II Bunuri şi alte Servicii 
Art.02  Reparaţii curente 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2010 astfel : 
- Şcoala cu clasele I – VIII nr. 1 

din comuna Poienile de sub 
Munte, jud. Maramureş – 
terminarea reabilitării şcolii, 
întărituri fundaţie, finisaje, scări, 
trotuare cu suma de 234 mii lei. 

 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrari de reparatii, 
consolidari, proiectari pentru 
buna desfasurare a activitatilor 
din unitatea şcolară, avându-se 
în vedere  că aceste lucrări sunt 
în derulare 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
Guvernului.  

Se propune respingerea, întrucât 
finanţarea cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se face din 
bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale de care 
aparţin 

867.  Anexa nr.3/25 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 
Cap.5001 
Grupa 20 
 Titlul II Bunuri şi alte Servicii 
Art.02  Reparaţii curente 

Şcoala cu clasele I – VIII nr. 2  din 
comuna Poienile de sub Munte, jud. 
Maramureş – terminarea reabilitării 
şcolii, întărituri fundaţie, finisaje, 
scări, trotuare cu suma de 135 mii lei. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrari de reparatii, 
consolidari, proiectari pentru 
buna desfasurare a activitatilor 
din unitatea şcolară, avându-se 
în vedere  că aceste lucrări sunt 
în derulare 

- Sursa de Finantare : fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
finanţarea cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se face din 
bugetele locale ale unităţilor 
administrativ 

868.  Anexa nr.3/25 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 
Cap.5001 
Grupa 20 
 Titlul II Bunuri şi alte Servicii 

Şcoala cu clasele I – VIII nr. 4 din 
comuna Poienile de sub Munte, jud. 
Maramureş – terminarea reabilitării 
şcolii, executării încălzirii centrale şi a 
grupului sanitar cu suma de 730 mii 
lei. 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrari de reparatii, 
consolidari, proiectari pentru 
buna desfasurare a activitatilor 
din unitatea şcolară, avându-se 
în vedere  că aceste lucrări sunt 

Se propune respingerea, întrucât 
finanţarea cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se face din 
bugetele locale ale unităţilor 
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Art.02  Reparaţii curente  
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

în derulare 
- Sursa de Finantare : fondul de 

rezervă aflat la dispozitia 
Guvernului. 
 

administrativ 

869.  Anexa nr.3/25 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 
Cap.5001 
Grupa 20 
 Titlul II Bunuri şi alte Servicii 
Art.02  Reparaţii curente 

Liceul Ucrainean “Taras Sevcenco” 
din mun.Sighetul Marmaţiei, 
jud.Maramureş – pentru lucrări de 
consolidare  şi amenajare exterioară 
cu suma de  1.600 mii lei. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrari de reparatii, 
consolidari, proiectari pentru 
buna desfasurare a activitatilor 
din unitatea şcolară, avându-se 
în vedere  că aceste lucrări sunt 
în derulare 

- Sursa de Finantare : fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
finanţarea cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se face din 
bugetele locale ale unităţilor 
administrativ 

870.  Anexa nr.3/25 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 
Cap.5001 
Grupa 20 
 Titlul II Bunuri şi alte Servicii 
Art.02  Reparaţii curente 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 astfel : 
- Şcoala cu clasele I – VIII nr. 4 din 
comuna Poienile de sub Munte, jud. 
Maramureş – terminarea reabilitării 
şcolii, executării încălzirii centrale şi a 
grupului sanitar cu suma de 430 mii 
lei. 
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrari de reparatii, 
consolidari, proiectari pentru 
buna desfasurare a activitatilor 
din unitatea şcolară, avându-se 
în vedere  că aceste lucrări sunt 
în derulare 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
Guvernului.  

Se propune respingerea, întrucât 
finanţarea cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se face din 
bugetele locale ale unităţilor 
administrativ 

871.  Anexa nr.3/25 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 
Cap.5001 
Grupa 20 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 astfel : 
- Liceul Ucrainean “Taras 

Sevcenco” din mun.Sighetul 
Marmaţiei, jud.Maramureş – 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrari de reparatii, 
consolidari şi lucrări de 
amenajare exterioară, avându-se 
în vedere că aceste lucrări sunt 

Se propune respingerea, întrucât 
finanţarea cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se face din 
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 Titlul II Bunuri şi alte Servicii 
Art.02  Reparaţii curente 

pentru lucrări de consolidare  şi 
amenajare exterioară cu suma de  
1.600 mii lei. 

 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

deja începute. 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
Guvernului.  

bugetele locale ale unităţilor 
administrativ 

872.  Anexa nr.3/25 – Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 
Cap.5001 
Grupa 20 
 Titlul II Bunuri şi Servicii 
Art.02  Reparaţii curente 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pe anul 2011 astfel : 
- Şcoala cu clasele I – VIII nr. 2  

din comuna Poienile de sub 
Munte, jud. Maramureş – 
terminarea reabilitării şcolii, 
întărituri fundaţie, finisaje, scări, 
trotuare cu suma de 135 mii lei. 

 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrari de reparatii, 
consolidari, proiectari pentru 
buna desfasurare a activitatilor 
din unitatea şcolară, avându-se 
în vedere  că aceste lucrări sunt 
în derulare 
- Sursa de Finantare : fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
Guvernului.  

Se propune respingerea, întrucât 
finanţarea cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile aferente 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se face din 
bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale de care 
aparţin 

873.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Reabilitare Şcoala 
Liveni”, comuna Manoleasa, judeţul 
Botoşani cu suma de  
150 mii lei 
 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Este necesară înlocuirea stoleriei 
Şcoala Liveni,comuna Manoleasa 
judeţul Botoşani 
 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de Rezervă Bugetară pus la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

874.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Reabilitare 
Grădiniţa Manoleasa”, comuna 
Manoleasa, judeţul Botoşani cu suma 
de 150 mii lei 
 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Este necesară înlocuirea stoleriei şi a 
acoperişului Grădiniţei Manoleasa, 
comuna Manoleasa, judeţul Botoşani
 
 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de Rezervă Bugetară pus la 
dispoziţia Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

875.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul ”Reabilitare 
Grădiniţă Răuseni”, comuna Răuseni, 
judeţul Botoşani cu suma de 250 mii 

Grădiniţa este veche, geamurile sunt 
degradate, condiţiile sunt improprii 
pentru activitatea educativă a 
preşcolarilor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

lei 
 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de Rezervă Bugetară pus la 
dispoziţia Guvernului 

capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

876.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Grup Sanitar 
Şcoala Miorcani”, comuna Rădăuţi-
Prut, judeţul Botoşani cu suma de 3 
000 mii lei 
 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Condiţii improprii 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale  a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acesteia 
 

877.  Anexa 3/25/02 - Ministerul Se propune suplimentarea sumei Condiţii improprii Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 477 -

Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 
 

prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Grup Sanitar 
Şcoala Rediu”, comuna Rădăuţi-Prut, 
judeţul Botoşani cu suma de 2 000 mii 
lei 
 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Administraţiei Prezidenţiale 

amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale  a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acesteia 
 

878.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Reabilitare Şcoală 
Generală sat Miorcani”, comuna 
Rădăuţi-Prut, judeţul Botoşani cu 
suma de 4 500 mii lei 
 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Şcoala este veche, geamurile sunt 
degradate, condiţiile sunt improprii 
pentru activitatea educativă a 
şcolarilor. 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Administraţiei Prezidenţiale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale  a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acesteia 
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879.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Reabilitare Şcoală 
Generală sat Rediu”, comuna 
Rădăuţi-Prut, judeţul Botoşani cu 
suma de 2 500 mii lei 
 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Şcoala este veche, geamurile sunt 
degradate, condiţiile sunt improprii 
pentru activitatea educativă a 
şcolarilor. 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Serviciului de Protecţie şi 
Pază 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Protecţie şi Pază  a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

880.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Reabilitarea, 
extinderea şi diversificarea 
funcţională a spaţiului aparţinând 
Grupului Şcolar N. Bălcescu din 
oraşul Flămânzi, ca premisă a 
creşterii calităţii actului 
educaţional”,oraşul Flămânzi, judeţul 
Botoşani, cu suma de 7 140 mii lei 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 
 

Investiţie nouă. 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Serviciului de Protecţie şi 
Pază 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Protecţie şi Pază  a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
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881.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Reducerea 
disparităţilor educaţionale din zonele 
defavorizate prin modernizarea şi 
extinderea Şcolii cu cls. I-VIII, 
Poiana Flămânzi, pentru a acorda 
şanse egale elevilor”,oraş Flămânzi, 
judeţul Botoşani, cu suma de 2 100 
mii lei 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 
 

Investiţie nouă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Serviciului de Protecţie şi 
Pază 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Protecţie şi Pază  a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

882.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Şcoală primară cu 
cls. I-IV, Poiana (Velniţa)”, oraş 
Flămânzi, judeţul Botoşani, cu suma 
de 750 mii lei 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Senator Independent 

Proiect ce se va derula prin Fondul 
de Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului (HG nr. 417 din 28 
aprilie 2010 privind finanţarea din 
bugetele aprobate unor ordonatori de 
credite bugetare pentru anul 2010, 
pentru unităţile de cult, unităţi 
sanitare şi de învăţământ şi pentru 
unele penitenciare, precum şi 
alocarea unor sume din Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în Bugetul de 
Stat pe 2010, precum Secretariatul 
General al Guvernului-Secretariatul 
de Stat pentru Culte şi pentru unele 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
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CÂMPANU Liviu autorităţi ale administraţiei publice 
locale) 
OBS. 
A fost realizat studiul de fezabilitate 
şi proiectul tehnic. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de Rezervă Bugetară pus la 
dispoziţia Guvernului 
 

este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

883.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Extindere şi 
reabilitare Şcoala Generală 
Româneşti”, comuna Româneşti, 
judeţul Botoşani, cu suma de 400 mii 
lei 
 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Lucrarea a fost începută în anul 
2008, iar în anii 2009 şi 2010 
primăria nu a mai primit finanţare 
pentru a continua investiţia. 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Serviciului de Protecţie şi 
Pază 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Protecţie şi Pază  a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

884.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Construire 
Grădiniţă”, sat Unţeni, comuna 
Unţeni, judeţul Botoşani, cu suma de 
1 224, 52 mii lei 

Investiţie nouă. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
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administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

 
Sursa de finanţare 
Fondul de Rezervă Bugetară pus la 
dispoziţia Guvernului 
 

cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

885.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Grup Sanitar la 
Şcoala cu cls. I-VIII Unţeni”, comuna 
Unţeni, judeţul Botoşani, cu suma de 
170 mii lei 
 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Lucrare în derulare din 2007. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de Rezervă Bugetară pus la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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886.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Reabilitare Şcoală 
Generală Buzeni”,comuna Băluşeni, 
judeţul Botoşani, cu suma de 150 mii 
lei 
 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Sunt 150 de elevi fără încălzire şi 
apă curentă 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale  a fost astfel dimensionat 
incât sa permită desfaşurarea 
activităţilor specifice ale acestuia 
 

887.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Centrală termică la 
Şcoala cu cls. I-VIII”, comuna Santa 
Mare, judeţul Botoşani, cu suma de 
100 mii lei 
 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Şcoala RK prin Banca Mondială nu 
funcţionează din cauza centralei 
termice 
 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale  a fost astfel dimensionat 
incât sa permită desfaşurarea 
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activităţilor specifice ale acestuia 
 

888.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Terminarea 
lucrărilor de reabilitare la Şcoala 
Generală cu cls. I-IV, Ringhileşti 
Deal” comuna Santa Mare, judeţul 
Botoşani, cu suma de 100 mii lei 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Copii se deplasează la şcoala din 
localitatea vecină. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale  a fost astfel dimensionat 
incât sa permită desfaşurarea 
activităţilor specifice ale acestuia 
 

889.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Reabilitare termică 
Şcoala cu cls. I-IV Borolea şi montare 
centrală termică pe lemne cu 
gazeificare”, comuna Hăneşti, judeţul 
Botoşani, cu suma de 125 mii lei 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Investiţie necesară pentru 
îmbunătăţirea confortului termic al 
elevilor şi al preşcolarilor. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de Rezervă Bugetară pus la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

890.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Construire campus 
preuniversitar”, oraş Ştefăneşti, 
judeţul Botoşani, cu suma de  
10 000 mii lei 
 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Nu există un campus preuniversitar 
în oraşul Ştefăneşti. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de Rezervă Bugetară pus la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

891.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Campus Şcolar la 
Grupul Şcolar Demostene 
Botez”,localitatea Truşeşti, judeţul 
Botoşani, cu suma de  
63 718,71 mii lei 

Axa Prioritară 3 POR 2009 
Suma solicitată reprezintă 
cofinanţarea din partea comunei 
Truşeşti, adică 2% din valoarea 
totală a acestuia. Contractul de 
finanţare a fost semnat în luna 
septembrie 2010. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
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alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

 
Sursa de finanţare 
Bugetul Serviciului de Informaţii 
Externe 
 

unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Informaţii Externe  
a fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

892.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Continuarea 
lucrărilor de modernizare prin 
reabilitare a clădirii Grădiniţei cu 
program normal Sîrbi”, comuna 
Vlăsineşti, judeţul Botoşani, cu suma 
de 600 mii lei. 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Grădiniţa este veche, geamurile sunt 
degradate, condiţiile sunt improprii 
pentru activitatea educativă a 
preşcolarilor. 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Serviciului de Informaţii 
Externe 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Informaţii Externe  
a fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

893.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Finalizarea 
lucrărilor de modernizare prin 
reabilitare a Şcolii cu cls. I-VIII 
Vlăsineşti, Corp A”, comuna 

Lucrări începute printr-un proiect 
finanţat de Guvernul României prin 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului – Programul 
de reabilitare a infrastructurii şcolare 
P.R.I.S. – componenta 2 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
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administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

Vlăsineşti, judeţul Botoşani, cu suma 
de 300 mii lei 
 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

 
Sursa de finanţare 
Bugetul Serviciului de Informaţii 
Externe 
 

cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Informaţii Externe  
a fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

894.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Lucrări de 
reabilitare şi modernizare  a Şcolii cu 
cls. I-VIII Vlăsineşti, Corp B”, 
comuna Vlăsineşti, judeţul Botoşani, 
cu suma de 700 mii lei 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Şcoala este veche, geamurile sunt 
degradate, condiţiile sunt improprii 
pentru activitatea educativă a 
şcolarilor. 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Serviciului de Informaţii 
Externe 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Informaţii Externe  
a fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

895.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Construire 
grădiniţă”, comuna Hlipiceni, judeţul 
Botoşani, cu suma de  300 mii lei 

În comuna Hlipiceni nu există 
grădiniţă separată, ea se află în 
incinta şcolii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 



 
 
Nr. 
crt. 
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- 487 -

Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

 
 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Serviciului de Informaţii 
Externe 
 

capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Informaţii Externe  
a fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

896.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Reabilitare Şcoala 
cu cls. I-VIII, corp C”,comuna 
Leorda, judeţul Botoşani, cu suma de  
373,81 mii lei 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Aflate într-o stare avansată de 
degradare, unele chiar ajungând să 
fie nefuncţionale, şcolile din comuna 
Leorda nu au fost supuse până în 
acest moment nici unor lucrări de 
reabilitare. 
Întrucât din lipsă de fonduri, bugetul 
local nu a putut suporta nici măcar 
lucrările de reabilitare începute la 
Şcoala cu cls. I-VIII, Corp C, 
Leorda, nici în acest an nu a putut fi 
dat spre folosinţă. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de Rezervă Bugetară pus la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

897.  Anexa 3/25/02 - Ministerul Se propune suplimentarea sumei Aflate într-o stare avansată de Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
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- 488 -

Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Reabilitare Şcoala 
nr. 2 Leorda (Şcoala cu cls. I-IV 
Leorda gară)”, comuna Leorda, 
judeţul Botoşani, cu suma de 889,49 
mii lei 
 
 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

degradare, unele chiar ajungând să 
fie nefuncţionale, şcolile din comuna 
Leorda nu au fost supuse până în 
acest moment nici unor lucrări de 
reabilitare. 
 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de Rezervă Bugetară pus la 
dispoziţia Guvernului 
 

amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

898.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Reabilitare Şcoala 
cu cls. I-VIII Corp A din comuna 
Leorda prin asigurarea cu apă, grup 
sanitar cu fosă septică, încălzire cu 
centrală termică, instalaţie electrică, 
izolare termică, înlocuire stolerie, 
împrejmuire cu gard”, comuna 
Leorda, judeţul Botoşani, cu suma de 
400 mii lei 
 
Autori: 
Senator Independent 

Aflate într-o stare avansată de 
degradare, unele chiar ajungând să 
fie nefuncţionale, şcolile din comuna 
Leorda nu au fost supuse până în 
acest moment nici unor lucrări de 
reabilitare. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece bugetul 
Sercretariatului General al 
Guvernului  a fost astfel 



 
 
Nr. 
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- 489 -

CÂMPANU Liviu 
 

dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

899.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Reabilitare Şcoala 
cu cls. I-VIII Corp B din comuna 
Leorda prin asigurarea cu apă, grup 
sanitar cu fosă septică, încălzire cu 
centrală termică, instalaţie electrică, 
izolare termică, înlocuire stolerie, 
împrejmuire cu gard”, comuna 
Leorda, judeţul Botoşani, cu suma de 
400 mii lei 
 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 
 

Aflate într-o stare avansată de 
degradare, unele chiar ajungând să 
fie nefuncţionale, şcolile din comuna 
Leorda nu au fost supuse până în 
acest moment nici unor lucrări de 
reabilitare. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece bugetul 
Sercretariatului General al 
Guvernului  a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

900.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Reabilitare Şcoala 
cu cls. I-IV din satul Dolina din 
comuna Leorda prin asigurarea cu 
apă, grup sanitar cu fosă septică, 
încălzire cu centrală termică, 
instalaţie electrică, izolare termică, 
înlocuire stolerie”, comuna Leorda, 
judeţul Botoşani, cu suma de 700 mii 
lei 

Aflate într-o stare avansată de 
degradare, unele chiar ajungând să 
fie nefuncţionale, şcolile din comuna 
Leorda nu au fost supuse până în 
acest moment nici unor lucrări de 
reabilitare. 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de Rezervă Bugetară pus la 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
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- 490 -

 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

dispoziţia Guvernului 
 

în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

901.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Realizare Campus 
Şcolar”,comuna Vorona, judeţul 
Botoşani, cu suma de  
21 000 mii lei 
 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 
 

Având în vedere numărul mare de 
şcolari din comună se impune 
realizarea unui campus. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Secretariatul General al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece bugetul 
Sercretariatului General al 
Guvernului  a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

902.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Consolidare şi 
reabilitare Şcoala nr. 1 
Joldeşti”,comuna Vorona, judeţul 
Botoşani, cu suma de 500 mii lei 

Aflată într-o stare avansată de 
degradare, şcoala ajunge să fie 
nefuncţională. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 



 
 
Nr. 
crt. 
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- 491 -

administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

 
Sursa de finanţare 
Fondul de Rezervă Bugetară pus la 
dispoziţia Guvernului 
 

cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

903.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul ”Reabilitare 2 
corpuri de clădire (A şi C) Şcoala cu 
cls. I-VIII Sarafineşti”, comuna Corni, 
judeţul Botoşani, cu suma de 200 mii 
lei 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Cofinanţare la procurare şi instalare 
centrală termică, utilităţi şi 
branşament energie electrică. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Cancelaria Primului Ministru 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este viabilă, întrucât 
Cancelaria Primului Ministru nu 
există 
 

904.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul „Reabilitare Şcoala 
cu cls. I-VIII Octav Băncilă”, comuna 
Corni, judeţul Botoşani, cu suma de 

Proiect în continuare-refacere 
acoperiş şi pardoseli. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 



 
 
Nr. 
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- 492 -

Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

530 mii lei. 
 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Administraţiei Prezidenţiale 
 

capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice al acesteia 
 

905.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul „Construire 
Grădiniţă”, sat Lozna, comuna Lozna, 
judeţul Botoşani, cu suma de 1 064, 
80 mii lei. 
 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Având în vedere numărul mare al 
preşcolarilor din comuna Lozna se 
impune construirea unei grădiniţe 
noi. 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de Rezervă Bugetară pus la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

906.  Anexa 3/25/02 - Ministerul Se propune suplimentarea sumei Actuala grădiniţă este insuficientă ca Se propune respingerea 
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- 493 -

Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Construire  
Grădiniţă cu două grupe”, localitatea 
Mileanca, judeţul Botoşani, cu suma 
de 700 mii lei. 
 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

spaţiu şi este foarte veche, 
reprezentând un pericol pentru copii. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Cancelaria Primului Ministru 
 

amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este viabilă, întrucât 
Cancelaria Primului Ministru nu 
există 
 

907.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul  
“Cofinanţare pentru construcţia unei 
grădiniţe”, localitatea Coşula, comuna 
Coşula, judeţul Botoşani, cu suma de 
120 mii lei. 
 
 
 
 
 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Prin Banca Mondială s-a reuşit 
construirea unei grădiniţe în 
localitatea Coşula cu două săli de 
clasă. 
Utilităţile pentru Grădiniţă trebuie să 
le suporte Primăria Coşula. Datorită 
situaţiei financiare precare, Primăriei 
i-ar trebui suma menţionată pentru a 
putea da în folosinţă obiectivul. 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
incât sa permită desfaşurarea 
activităţilor specifice ale acestuia 
 

908.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul „Utilităţi Şcoala 

Lucrare în desfăşurare, executată 
cca. 50%, începută în 2008. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
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Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

Lişna, centrală termică”, comuna 
Suharău, judeţul Botoşani, cu suma de 
200 mii lei. 
 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de Rezervă Bugetară pus la 
dispoziţia Guvernului 
 

sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

909.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul „Utilităţi Şcoală 
Suharău, centrală termică”, comuna 
Suharău, judeţul Botoşani, cu suma de 
300 mii lei. 
 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Lucrare în desfăşurare, executată 
cca. 50%, începută în 2008. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Bugetul Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale a fost astfel dimensionat 
incât sa permită desfaşurarea 
activităţilor specifice ale acestuia 
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910.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul „Grup sanitar 
Şcoală”, comuna Cordăreni, judeţul 
Botoşani, cu suma de 200 mii lei. 
 
 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Condiţii improprii. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de Rezervă Bugetară pus la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

911.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul „Utilităţi Şcoală-
centrală termică”, comuna Cordăreni, 
judeţul Botoşani, cu suma de 190 mii 
lei. 
 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Condiţii improprii. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de Rezervă Bugetară pus la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

912.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Centru de zi pentru 
copii AFTER SCHOOL”, comuna 
Havârna, judeţul Botoşani, cu suma 
de 200 mii lei. 
 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Investiţie nouă. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de Rezervă Bugetară pus la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

913.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Grădiniţă de 
copii”, localitatea Truşeşti, comuna 
Truşeşti, judeţul Botoşani, cu suma de 

Investiţie în continuare. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
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Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

30 mii lei. 
 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

 
 
 
Sursa de finanţare 
Cancelaria Primului Ministru 
 

capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este viabilă, întrucât 
Cancelaria Primului Ministru nu 
există 
 

914.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Grădiniţă de 
copii”, comuna George Enescu, 
judeţul Botoşani, cu suma de 300 mii 
lei. 
 
 
Autori: 
Senator Independent 
CÂMPANU Liviu 

Având în vedere numărul mare de 
copii din comuna George Enescu, se 
impune realizarea Grădiniţei, pentru 
buna desfăşurare a activităţii. 
 
 
Sursa de finanţare 
Cancelaria Primului Ministru 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este viabilă, întrucât 
Cancelaria Primului Ministru nu 
există 
 

915.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Reabilitare Şcoli şi 
Grădiniţă”, comuna Prăjeni, judeţul 
Botoşani, cu suma de 88 mii lei. 
 
 
 
Autori: 
Senator Independent 

Tâmplăria existentă din lemn este 
veche, în sălile de clasă este frig. 
Reabilitarea acestora conduce la 
reducerea consumului de 
combustibili şi la realizarea unui 
confort termic în sălile de clasă. 
Spaţiul este insuficient (17 mp). 
 
Sursa de finanţare 
Cancelaria Primului Ministru 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
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CÂMPANU Liviu 
 

 aceasta nu este viabilă, întrucât 
Cancelaria Primului Ministru nu 
există 
 

916.  Anexa nr.1/Capitol 5301-MECTS 

 
 
Anexa nr.1/Capitol 8701 

 

 
 
Anexa nr.1/Capitol 7001 
 
 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 
 
Anexa 3/28/02 Capitol 8000 
supcap.01 

Suma de 1.735.043 mii lei, propusă 
pentru anul 2011, se suplimentează cu 
529.767 mii lei rezultând   2.264.810 
mii lei. 

 
Suma de 309.137 mii lei, propusă 
pentru 2011, se diminuează cu 79.767 
mii lei, rezultând 229.400 mii lei.  
 
Suma de 1.510.544 propus pentru 
2011 se diminueaza cu 86.000 mii lei 
rezultand 1.424.544 mii lei. 
Se diminueaza cu 215.000 mii lei 

 
 
Se diminueaza cu 149.000 mii lei 

 
 
 
Autor: 
Senator PSD Serban Constantin 
Valeca 
 

 Activitatea de cercetare a fost 
subfinantata in ultimii ani ceea ce a 
condus la scaderea potentialului 
stiintific al tarii. Prin suplimentarea 
fondurilor alocate cercetarii se 
asigura realizarea lucrarilor 
prevazute in programele nationale si 
europene si se indeplinesc 
urmatoarele prevederi din  
ORDONANŢA GUVERNULUI  
Nr. 57 din 16 august 2002 privind 
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică, aprobată prin  Legea nr. 
324/2003:   
“Art.3 (1) În România activitatea de 
cercetare-dezvoltare constituie 
prioritate naţională şi are un rol 
determinant în strategia de 
dezvoltare economică durabilă. 

Art.49 (1) Fondurile alocate anual în 
bugetul de stat la capitolul 
"Cercetare ştiinţifică" reprezintă o 
prioritate a cheltuielilor bugetare. 
    (3) Din fonduri publice se alocă 
sume pentru acţiuni finanţate pe 
bază de programe, precum şi pentru 
celelalte cheltuieli, stabilite în 
condiţiile legii, asigurându-se anual 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
nu se justifică. Astfel, în proiectul 
de buget pe anul 2011 al MECTS 
pentru activitatea de cercetare au 
fost propuse sume de la bugetul 
de stat cu 45,26% mai mari faţă 
de anul 2010.   
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o creştere a alocaţiilor bugetare, 
astfel încât în anul 2010 să se atingă 
nivelul de 1% din produsul intern 
brut.” 
Neasigurarea unei  finantari 
adecvate a activitatii de cercetare 
contravine obiectivelor europene 
privind cresterea accelerata a 
fondurilor alocate acestui domeniu 
conform cu scopurile stabilite de 
Comisia Europeana la Barcelona, 
care implementeaza Strategia 
Lisabona, in vreme de criza 
cheltuielile de cercetare se amplifica 
pentru a reduce perioada de tranzitie. 
 
Sursa de finanţare: Se constituie prin 
diminuarea la limite rezonabile a 
capitolelor: 
- Capitolul 8701 MDRT-„Alte 
actiuni economice” - „Programul de 
dezvoltare a 
    produselor turistice” cu 79.767 
mii lei 
 - Cap.7001 MDRT: cu 86.000 mii 
lei 
-  Fondului de rezerva la dispozitia 
Guvernului = 215.000 mii lei 
-Capitolul 8000- anexa 2 MICSI cu 
suma de 149.000 mii lei 
 

917.  Anexa nr. 3/25/02 ; Capitolul Alocarea sumei de 60.000 lei pentru Finalizarea obiectivului de Se propune respingerea 
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5001 ; Grupa 51 ; Articolul 2 ; 
Aliniatul 15 

Scoala cu cl. I – VIII Anastasie Barbu 
– extindere grup sanitar in com. 
Bivolari, jud. Iasi  
 
Autor: Senator Lazar Sorin C-tin 
P.S.D. 
 

investitii/program MECTS amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. 

918.  Anexa 3/25/02  
Capitolul 6501-Învăţământ  
Grupa 51-Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice  
Art.02, alin. 15 –Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de invăţământ 
preuniversitar. 
 

Alocarea sumei de  1.500.000 lei  
pentru construire gradinita in com. 
Cristesti , jud. Iasi  
 
 
Autor: Senator Lazar Sorin C-tin 
P.S.D. 

Finalizarea obiectivului de 
investitii/program MECTS 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. 

919.  Anexa nr. 3/25/02 ; Capitolul 
5001 ; Grupa 51 ; Articolul 02;  
Aliniatul 15 

Alocarea sumei de 85.053,84 lei 
pentru  reabilitare Scoala Generala 
Ciohorani, com. Ciohorani, jud. Iasi 
 
Autor: Senator Lazar Sorin C-tin 
P.S.D. 
 

Finalizarea obiectivului de 
investitii/program MECTS 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. 

920.  Anexa nr. 3/25/02 ; Capitolul 
5001 ; Grupa 51 ; Articolul 02;  
Aliniatul 15 

Alocarea sumei de 500.000 lei  
pentru reabilitare, modernizare si 
dotare Scoala Miroslovesti, com. 
Miroslovesti, jud. Iasi  
 
Autor: Senator Lazar Sorin C-tin 

Finalizarea obiectivului de 
investitii/program MECTS 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
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P.S.D. 
 

cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. 

921.  Anexa 3/15/29 
Programul de construire a 
asezamintelor culturale  

Alocarea sumei de  500.000 lei  
pentru construire gradinita 
Miroslovesti in com. Miroslovesti, 
jud. Iasi  
 
Autor: Senator Lazar Sorin C-tin 
P.S.D. 
 

Finalizarea obiectivului de 
investitii/program MECTS 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
trimiterea la anexa 3/15/29-
programul de construire a 
asezămintelor culturale este 
eronată, aceasta aparţinând altui 
ordonator principal de credite. 
Potrivit motivaţiei, 
amendamentul vizează un 
program MECTS 

922.  Anexa 3/15/29 
Programul de construire a 
asezamintelor culturale 

Alocarea sunei de 500.000 lei  pentru 
construire camin cultural Soci in com. 
Miroslovesti, jud. Iasi  
 
Autor: Senator Lazar Sorin C-tin 
P.S.D. 
 

Finalizarea obiectivului de 
investitii/program MECTS 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
trimiterea la anexa 3/15/29-
programul de construire a 
asezămintelor culturale este 
eronată, aceasta aparţinând altui 
ordonator principal de credite. 
Potrivit motivaţiei, 
amendamentul vizează un 
program MECTS 

923.  Anexa nr. 3/25/02 ; Capitolul 
5001 ; Grupa 51 ; Articolul 2 ; 
Aliniatul 15 

Alocarea sumei de 500.000 lei  pentru 
reabilitare scoli Verseni si Soci in 
com. Miroslovesti, jud. Iasi  
 
Autor: Senator Lazar Sorin C-tin 
P.S.D. 
 

Finalizarea obiectivului de 
investitii/program MECTS 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 502 -

924.  Anexa 3/15/29 
Programul de construire a 
asezamintelor culturale 

Alocarea sumei de  500.000 lei pentru 
construire gradinita Mitesti in com. 
Miroslovesti, jud. Iasi  
 
Autor: Senator Lazar Sorin C-tin 
P.S.D. 
 

Finalizarea obiectivului de 
investitii/program MECTS 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
trimiterea la anexa 3/15/29-
programul de construire a 
asezămintelor culturale este 
eronată, aceasta aparţinând altui 
ordonator principal de credite. 
Potrivit motivaţiei, 
amendamentul vizează un 
program MECTS 

925.  Anexa 3/15/29 
Programul de construire a 
asezamintelor culturale 

Alocarea sumei de 599.263,60 lei 
pentru 
 construire gradinita cu 3 sali de clasa 
la SAM Tatarusi, com. Tatarusi, jud. 
Iasi  
 
Autor: Senator Lazar Sorin C-tin 
P.S.D. 
 

Finalizarea obiectivului de 
investitii/program MECTS 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
trimiterea la anexa 3/15/29-
programul de construire a 
asezămintelor culturale este 
eronată, aceasta aparţinând altui 
ordonator principal de credite. 
Potrivit motivaţiei, 
amendamentul vizează un 
program MECTS 

926.  Anexa 3/15/29 
Programul de construire a 
asezamintelor culturale 

Alocarea sumei de 564.137,48 lei 
pentru 
construire gradinita cu 3 sali de clasa 
la Scoala Pietrosu, com. Tatarusi, jud. 
Iasi  
Autor: Senator Lazar Sorin C-tin 
P.S.D. 
 

Finalizarea obiectivului de 
investitii/program MECTS 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
trimiterea la anexa 3/15/29-
programul de construire a 
asezămintelor culturale este 
eronată, aceasta aparţinând altui 
ordonator principal de credite. 
Potrivit motivaţiei, 
amendamentul vizează un 
program MECTS 

927.  Anexa nr. 3/25/02 ; Capitolul 
5001 ; Grupa 51 ; Articolul 2 ; 

Alocarea sumei de 132.265,88 lei 
pentru 

Finalizarea obiectivului de 
investitii/program MECTS 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
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Aliniatul 15 consolidare si reabilitare Scoala 
Iorcani, com. Tatarusi, jud. Iasi  
 
Autor: Senator Lazar Sorin C-tin 
P.S.D. 
 

bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. 

928.  Anexa nr. 3/25/02 ; Capitolul 
5001 ; Grupa 51 ; Articolul 2 ; 
Aliniatul 15 

 Alocarea sumei de 900.000 lei pentru 
RC , Scola Generala Strunga , com. 
Strunga , jud. Iasi . 
 
Senator Lazar Sorin C-tin  P.S.D. 
Deputat : Vasile Mocanu PSD+PC 
 

Lucrarile au fost incepute si sistate 
datorita lipsei fondurilor , elevii 
invata in doua schimburi din lipsa 
spatiului/program MECTS 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât, în 
bugetul MECTS pe anul 2011 nu 
sunt prevăzute sume la articolul 
de cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. 

929.  Anexa 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării , Tineretului 
şi Sportului, cap 51 art 01, alin.15 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare si 
extindere Şcoală Ion Buteanu”, 
Comuna Buceş,   cu suma de 309.5 
mii lei  RON.  
 
Initiatori: 
Dan Radu Ruşanu, senator PNL 
Bogdan Radu Tîmpău, deputat PNL 

Finalizarea lucrărilor la obiectivul de 
investiţii de importanţă educativă. 
De menţionat faptul că proiectul este 
finalizat in proporţie de 90%. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât din 
bugetul Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului, nu se alocă sume 
pentru cheltuielile autorităţilor 
locale. De altfel, în bugetul 
MECTS pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. 

930.  Anexa 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării , Tineretului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 

Finalizarea lucrărilor la obiectivul de 
investiţii de importanţa educativă . 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât din 
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şi Sportului, cap 51 art 01, alin.15 pentru obiectivul „Modernizare 
Şcoală Generală nr.1”,  Comuna 
Criscior, cu suma de  30 mii lei Ron 
 
Initiatori: 
Dan Radu Ruşanu, senator PNL 
Bogdan Radu Tîmpău, deputat PNL 

Lucrarea este finalizată in proporţie 
de 80%. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului, Anexa 3/ 13 /02 Cap 
5001, gr 56, art. 04 „Sprijinirea 
organizaţiilor aparţinând 
minorităţilor naţionale altele decât 
cele care primesc subvenţii de la 
bugetul de stat” 
 

bugetul Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului, nu se alocă sume 
pentru cheltuielile autorităţilor 
locale. De altfel, în bugetul 
MECTS pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. 

931.  Anexa 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării , Tineretului 
şi Sportului, cap 51 art 01, alin.15 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare 
Şcoală Generală Zdrapţi”,  Comuna 
Criscior, cu suma de  40 mii lei Ron 
 
Initiatori: 
Dan Radu Ruşanu, senator PNL 
Bogdan Radu Tîmpău, deputat PNL 

Finalizarea lucrărilor la obiectivul de 
investiţii de importanţă educativă. 
De menţionat faptul ca proiectul este 
finalizat in proporţie de 78%. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului, Anexa 3/ 13 /02 Cap 
5001, gr 56, art. 04 „Sprijinirea 
organizaţiilor aparţinând 
minorităţilor naţionale altele decât 
cele care primesc subvenţii de la 
bugetul de stat” 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât din 
bugetul Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului, nu se alocă sume 
pentru cheltuielile autorităţilor 
locale. De altfel, în bugetul 
MECTS pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. 

932.  Anexa 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării , Tineretului 
si Sportului, cap 51 art 01, alin.15 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul „Modernizare Grup 
Scolar Crişan Criscior”,  Comuna 
Criscior, cu suma de  500 mii lei Ron 
 
Initiatori: 

Continuarea lucrării in vederea 
finalizării obiectivului de investiţii 
cu importanţa şcolară crescută pe 
plan local. Proiectul este finalizat in 
proporţie de 60%. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât din 
bugetul Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului, nu se alocă sume 
pentru cheltuielile autorităţilor 
locale. De altfel, în bugetul 
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Dan Radu Ruşanu, senator PNL 
Bogdan Radu Tîmpău, deputat PNL 

rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

MECTS pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. 

933.  Anexa 3/25/02, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării , Tineretului 
si Sportului, cap 51 art 01, alin.15 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul « Reabilitarea 
ansamblului de construcţii din cadrul 
Grupului Şcolar “Ovid Densuşianu”, 
Călan, jud Hunedoara cu suma de 
1.490 mii   lei 
 
 
Initiatori: 
Dan Radu Ruşanu, senator PNL 
Bogdan Radu Tîmpău, deputat PNL 

 Acest proiect a fost avizat de către 
Consiliul Tehnico-Economic al 
MEC în anul 2007. Valoarea totală a 
lucrărilor executate este de 5.701 mii 
lei, din care mai trebuie achitată 
suma restantă solicitată de 1.490 mii 
lei.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului, Anexa 3/ 13 /02 Cap 
5001, gr 56, art. 04 „Sprijinirea 
organizaţiilor aparţinând 
minorităţilor naţionale altele decât 
cele care primesc subvenţii de la 
bugetul de stat” 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât din 
bugetul Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului, nu se alocă sume 
pentru cheltuielile autorităţilor 
locale. De altfel, în bugetul 
MECTS pe anul 2011 nu sunt 
prevăzute sume la articolul de 
cheltuieli “Transferuri de 
capital”, alineatul 15 “Finanţarea 
cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. 

934.  Anexa 3/25/29 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării , Tineretului 
si Sportului,  Cod obiectiv 5, „e” 
„Allte cheltuieli asimilate 
investitiilor”, Nota din subsolul 
pag 297  

Se completeaza aceasta nota cu 
urmatorul paragraf « Aceste sume vor 
fi utilizate numai dupa evaluarea si 
stabilirea stadiului de executie a 
obiectivelor de investitii, 
consolidarilor, reabilitarilor si 
reparatiilor capitale, decontandu-se cu 
prioritate cele finalizate si cele aflate 
in stadii avansate de executie » 

Din informațiile pe care le deținem 
sunt nenumărate școli care au fost 
incluse în programul de reabilitare a 
infrastructurii acestora, la care fie că 
lucrările s-au finanlizat și 
recepționat, fie că aceste lucrări sunt 
realizate în proporție  de peste 90 %, 
însă decontarea cheltuielilor nu s-a 
făcut, lucru ce a determinat ca multe 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât potrivit 
Legii nr.500/2002, ordonatorii de 
credite efectuează plăţile cu 
respectarea dispoziţiilor legale şi 
în funcţie de oportunitatea 
cheltuielilor 
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Initiatori: 
Dan Radu Ruşanu, senator PNL 
Bogdan Radu Tîmpău, deputat PNL 

firme să nu-și încaseze 
contravaloarea lucrărilor executate și 
care acum se regăsesc în dificultăți 
financiare din această cauză. 
Pentru ieșirea din această situație 
pentru bugetul Ministerului 
Educației se impune formularea unui 
amendament care să completeze 
prevederile Notei din subsolul fișei 
de investiții   
 

935.   
Anexa 3/25- Ministeru Educației, 
Cercetării, Tineretului și 
Sportului 

 Se propune suplimentarea cu 
2.100.000 lei pentru construirea 
sediului (P+1)-  Grădinița nr.40 Brăila 
 

 
Iniţiator, 
Senator Ion Rotaru 
Grupul Parlamentar PSD+PC 

 

Acest obiectiv este început încă din 
anul 2007-2008, în anul 2010 nu s-
au alocat fonduri, existând pericolul 
degradării. 
 
Sursa de finanțare: Fondul de 
rezervă al Guvernului, bugetul 
Administrației Prezidențiale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli  
care ar urma să fie suplimentate. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, iar bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale instituţiei respective 
 

936.  Anexa 3/25- Ministeru Educației, 
Cercetării, Tineretului și 

Se propune suplimentarea cu 390.000 
lei pentru reabilitarea și consolidarea 

Acest obiectiv este început încă din 
anul 2007-2008, în anul 2010 nu s-

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
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Sportului Corpului B- Grădinița nr.50 Brăila 
 

 
Iniţiator, 
Senator Ion Rotaru 
Grupul Parlamentar PSD+PC 

 

au alocat fonduri, existând pericolul 
degradării. 
 
Sursa de finanțare: Fondul de 
rezervă al Guvernului, bugetul 
Administrației Prezidențiale 
 

este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli  
care ar urma să fie suplimentate. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, iar bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale instituţiei respective 
 

937.  Anexa 3/25- Ministeru Educației, 
Cercetării, Tineretului și 
Sportului 

Se propune suplimentarea cu 
6.400.000,00 lei pentru reabilitarea și 
consolidarea Școlii cu clasele I-VIII 
Spiru Haret Brăila  
 

Iniţiator, 
Senator Ion Rotaru 
Grupul Parlamentar PSD+PC 

 

Acest obiectiv este început încă din 
anul 2007-2008, în anul 2010 nu s-
au alocat fonduri, existând pericolul 
degradării. 
 
Sursa de finanțare: Fondul de 
rezervă al Guvernului, bugetul 
Administrației Prezidențiale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli  
care ar urma să fie suplimentate. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, iar bugetul 
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Administraţiei Prezidenţiale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale instituţiei respective 
 

938.  Anexa 3/25- Ministeru Educației, 
Cercetării, Tineretului și 
Sportului 

Se propune suplimentarea cu 
5.400.000 lei pentru reabilitarea 
campusului școlar de la Liceul 
Pedagogic D.P. Perpessicius Brăila 
 

Iniţiator, 
Senator Ion Rotaru 
Grupul Parlamentar PSD+PC 

 

Acest obiectiv este început încă din 
anul 2007-2008, în anul 2010 nu s-
au alocat fonduri, existând pericolul 
degradării. 
 
Sursa de finanțare: Fondul de 
rezervă al Guvernului, bugetul 
Administrației Prezidențiale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli  
care ar urma să fie suplimentate. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, iar bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale instituţiei respective 
 

939.  Anexa 3/25- Ministeru Educației, 
Cercetării, Tineretului și 
Sportului 

Se propune suplimentarea cu 
30.279.321,00 lei pentru reabilitarea 
campusului școlar de la Grupul Școlar 
Gh. K. Constantinescu Brăila 

 
Iniţiator, 
Senator Ion Rotaru 

Acest obiectiv este început încă din 
anul 2007-2008, în anul 2010 nu s-
au alocat fonduri, existând pericolul 
degradării. 
 
Sursa de finanțare: Fondul de 
rezervă al Guvernului, bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli  
care ar urma să fie suplimentate. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
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Grupul Parlamentar PSD+PC 
 

Administrației Prezidențiale 
 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, iar bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale instituţiei respective 
 

940.  MINISTERUL EDUCAŢIEI, 
CERCETĂRII, TINERETULUI 
ŞI SPORTULUI 
 
ANEXA NR.3/25/29; 
E. ALTE CHELTUIELI 
ASIMILATE INVESTIŢIILOR;  
 6501 – ÎNVĂŢĂMÂNT 
65017101 – Active fixe 
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate cu 2827 mii lei, reprezentând: 
 
- Şcoala cls. I-VIII Corp A, comuna 
Peceneaga, judeţul Tulcea (reabilitare) 
-  475 mii lei; 
- Grădiniţa PN comuna Beştepe, 
judeţul Tulcea (obiectiv de investiţii): 
- 460 mii lei; 
- Grup Şcolar, sat Topolog, comuna 
Topolog, judeţul Tulcea (program 
CAMPUS) -   892 mii lei;  
- Grădiniţa PP nr.3, oraş Babadag, 
judeţul Tulcea (reabilitare) – 600 mii 
lei           
- Gradinita nr.4, oras Macin, judetul 
Tulcea(reabilitare) – 400 mii lei 
 
 
 
 

Pe  parcursul anului 2007, conform 
necesităţilor stringente, pe cheltuiala 
autorităţilor locale din judeţul 
Tulcea, au fost realizate proiectele 
de reabilitare sau proiecte de 
execuţie (cazul unei grădiniţe noi) şi 
a unor unităţi şcolare. Pentru unele 
dintre aceste lucrări, autorităţile 
locale au încheiat contracte de 
execuţie în ultimul trimestru al 
anului, cuprinzând lucrări ce 
depăşeau sumele alocate prin 
Hotărâre de Guvern, ca transferuri 
din bugetul Ministerului Educaţiei 
Cercetării şi Inovării către bugetele 
locale, prin intermediul 
Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Tulcea.  
 Sumele alocate consiliilor 
locale, prin cele trei hotărâri de 
Guvern, în valoare de 72,3 mld lei 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
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Autori: 
Senator Belacurencu Trifon – 
PSD+PC 
  

vechi în cursul anului 2008 au fost 
insuficiente pentru definitivarea 
tuturor lucrărilor, iar în anul 2009, la 
unităţile şcolare menţionate, nu s-au 
alocat fonduri. 
 A fost imperios necesară 
efectuarea unor lucrări care au 
condiţionat deschiderea anului de 
învăţământ sau, din punct de vedere 
tehnic, nu au putut fi amânate. În 
aceste condiţii volumul lucrărilor 
executate, conform contractelor 
încheiate şi nedecontate la sfârşitul 
anului 2008 la nivelul judeţului 
Tulcea a fost de 33,21 mld lei vechi, 
dintre care pentru lucrările de la 
Şcoala generală Peceneaga şi 
grădiniţa din Bestepe, constructorul 
a solicitat şi penalizări pentru 
sumele neîncasate. 
          De asemenea, lucrările 
executate conform contractelor 
încheiate în cadrul Programului 
CAMPUS (Grup Şcolar sat 
Topolog), nu au putut fi decontate 
din lipsa alocărilor bugetare. 
         La grădiniţa PP nr.3 din 
Babadag si Gradinita nr.4 din Macin 
se impune de urgenţă începerea 
lucrărilor de reabilitare întrucât atât 
clădirea cât şi instalaţiile ce asigură 
utilităţile sunt într-o stare 
deplorabilă. 
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Sursa de finanţare – fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 

941.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “ Consolidare, 
reabilitare şi extinderea şcolii cu 
clasele I-VIII, în comuna Cuza Vodă, 
judeţul Călăraşi”, comuna Cuza 
Vodă, judeţul Călăraşi, cu suma  450 
mii lei. 
 
 
 
 
 
Autori: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 
NEDELCU Vasile 

Starea actuală a sediului în care îşi 
desfăşoară activitatea şcoala nu 
oferă angajaţilor şi elevilor condiţii 
optime pentru buna desfăşurare a 
activităţii. 
OBS.: Proiectul este finanțat  
din fonduri europene și este 
depus la Agenția pentru Dezvoltare 
Regională nr. 
SM/24/3/3,4/184/14.08.2009/SCAE
2/31.08.2009 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de Rezervă Bugetară pus la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât din 
bugetul Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului, nu se alocă sume 
pentru cheltuielile autorităţilor 
locale 

942.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “ Înlocuire 
acoperişul din azbociment cu tabla la 
Şcoala Dor Mărunt gara”, comuna 
Dor Mărunt, judeţul Călăraşi, cu suma 
de  150 mii lei. 
 
Autori: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 
NEDELCU Vasile 
 

Starea actuală a sediului în care îşi 
desfăşoară activitatea şcoala nu 
oferă angajaţilor şi elevilor condiţii 
optime pentru buna desfăşurare a 
activităţii. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de Rezervă Bugetară pus la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât din 
bugetul Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului, nu se alocă sume 
pentru cheltuielile autorităţilor 
locale 
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943.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “ Extindere și 
modernizare Școala cu clasele I-VIII 
din Comuna Ștefan cel Mare ”, 
comuna Ștefan cel Mare, judeţul 
Călăraşi, cu suma de 4.846,802  mii 
lei. 
 
Autori: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 
NEDELCU Vasile 

POR – axa prioritară 3 DI 3.4. 
Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului școlar şi 
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de învăţământ adecvate. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de Rezervă Bugetară pus la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât din 
bugetul Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului, nu se alocă sume 
pentru cheltuielile autorităţilor 
locale 

944.  Anexa 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sporturilor  
 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI - 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice – art. 02, 
alin 15 – Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor din 
învăţământul preuniversitar 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “Gradinița cu 4 
grupe – Program normal”, comuna 
Sărulești, judeţul Călăraşi, cu suma de 
275 mii lei. 
 
Autori: 
Senator Grup Parlamentar Mixt 
NEDELCU Vasile 

Pentru funcţionarea şi desfăşurarea 
optimă a procesului de învăţământ şi 
îmbunătăţirea accesului la condiţii 
de învăţământ adecvate. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de Rezervă Bugetară pus la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât din 
bugetul Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului, nu se alocă sume 
pentru cheltuielile autorităţilor 
locale 

945.  Legea Bugetului de stat 2011, 
anexa 3/25/02, Ministerul 
Educatiei, cercetarii, tineretului si 
sportului, cap 5001, gr 51, art 02, 
al 15 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « Reabilitare Liceul 
Teoretic »,  pentru orasul Urlati, cu 
suma de 700.000 lei 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 
 

Creşterea şi îmbunătăţirea calităţii 
învăţământului 
 
Sursa financiară: Bugetul Autoritatii 
Electorale Permanente 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât din 
bugetul Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului, nu se alocă sume 
pentru cheltuielile autorităţilor 
locale 

946.  Legea Bugetului de stat 2011, Se propune suplimentarea sumei Creşterea şi îmbunătăţirea calităţii Se propune respingerea 
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anexa 3/25/02, Ministerul 
Educatiei, cercetarii, tineretului si 
sportului, cap 5001, gr 51, art 02, 
al 15 
 

prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « Reparatii scoala 
Canuta Ionescu »,  pentru orasul 
Urlati,  cu suma de 700.000 lei 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

învăţământului 
 
 
 
Sursa financiară: Fondul de rezerva 
aflat la dispozitia Guvernului 

amendamentului, întrucât din 
bugetul Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului, nu se alocă sume 
pentru cheltuielile autorităţilor 
locale 

947.  Legea Bugetului de stat 2011, 
anexa 3/25/02, Ministerul 
Educatiei, cercetarii, tineretului si 
sportului, cap 5001, gr 51, art 02, 
al 15 
 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « Reparatii scoli »,  
pentru comuna Sangeru,  cu suma de 
250.000 lei 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

Creşterea şi îmbunătăţirea calităţii 
învăţământului 
 
 
 
Sursa financiară: Fondul de rezerva 
aflat la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât din 
bugetul Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului, nu se alocă sume 
pentru cheltuielile autorităţilor 
locale 

948.  Legea Bugetului de stat 2011, 
anexa 3/25/02, Ministerul 
Educatiei, cercetarii, tineretului si 
sportului, cap 5001, gr 51, art 02, 
al 15 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « Reabilitare 
scoală », pentru sat Podenii Vechi, 
comuna Baltesti,  cu suma de 200.000 
lei 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

Creşterea şi îmbunătăţirea calităţii 
învăţământului 
 
 
 
 
Sursa financiară: Fondul de rezerva 
aflat la dispozitia Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât din 
bugetul Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului, nu se alocă sume 
pentru cheltuielile autorităţilor 
locale 

949.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011, Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului, cap 5001 gr 51, art. 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « construcţie 
grădiniţă» sat Bălţeşti, comuna 

Îmbunătăţirea educaţiei 
preşcolarilor.  
 
Sursa financiară: Bugetul SGG, 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât din 
bugetul Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si 
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02, alin 15 Bălţeşti, cu suma de 600.000 lei 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

anexa 3/13/02, cap 5001, gr 56, art4 
sprijinirea org. Cetatenilor 
apartinind minoritatilor altele decat 
cele care primesc subventie de la 
bugetul de stat. 
 

Sportului, nu se alocă sume 
pentru cheltuielile autorităţilor 
locale 

950.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011, Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului, cap 5001 gr 51, art. 
02, alin 15 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « construcţie 
grădiniţă» sat Drajna de Sus, comuna 
Drajna, cu suma de 450.000 lei 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

Îmbunătăţirea educaţiei 
preşcolarilor.  
 
 
 
Sursa financiară: Bugetul SGG, 
anexa 3/13/02, cap 5001, gr 56, art4 
sprijinirea org. Cetatenilor 
apartinind minoritatilor altele decat 
cele care primesc subventie de la 
bugetul de stat. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât din 
bugetul Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului, nu se alocă sume 
pentru cheltuielile autorităţilor 
locale 

951.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011, Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului, cap 5001 gr 51, art. 
02, alin 15 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « Reabilitare 
grădiniţă» sat Ogretin, comuna 
Drajna, cu suma de 250.000 lei 
 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

Îmbunătăţirea educaţiei 
preşcolarilor.  
 
 
 
 
Sursa financiară: Bugetul SGG, 
anexa 3/13/02, cap 5001, gr 56, art4 
sprijinirea org. Cetatenilor 
apartinind minoritatilor altele decat 
cele care primesc subventie de la 
bugetul de stat. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât din 
bugetul Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului, nu se alocă sume 
pentru cheltuielile autorităţilor 
locale 

952.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011, Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « constructie 

Îmbunătăţirea educaţiei 
preşcolarilor.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât din 
bugetul Ministerul Educatiei, 
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si Sportului, cap 5001 gr 51, art. 
02, alin 15 

gradinita program prelungit», comuna 
Bucov, cu suma de 1.500.000 lei 
 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 
 

 
 
 
Sursa financiară: Bugetul SGG, 
anexa 3/13/02, cap 5001, gr 56, art4 
sprijinirea org. Cetatenilor 
apartinind minoritatilor altele decat 
cele care primesc subventie de la 
bugetul de stat. 
 
 

Cercetarii, Tineretului si 
Sportului, nu se alocă sume 
pentru cheltuielile autorităţilor 
locale 

953.  Legea Bugetului de stat 2011, 
anexa 3/25/02, Ministerul 
Educatiei, cercetarii, tineretului si 
sportului, cap 5001, gr 51, art 02, 
al 15 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « Reabilitare 
scoala », comuna Tataru,  cu suma de 
500.000 lei 
 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 

Creşterea şi îmbunătăţirea calităţii 
învăţământului 
 
 
 
 
Sursa financiară: Fondul de rezerva 
aflat la dispozitia  
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât din 
bugetul Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului, nu se alocă sume 
pentru cheltuielile autorităţilor 
locale 

954.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011, Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului, cap 5001 gr 51, art. 
02, alin 15 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « reabilitare 
gradinita Jercalai», oras Urlati, cu 
suma de 300.000 lei 
 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 
 

Îmbunătăţirea educaţiei 
preşcolarilor.  
 
 
 
Sursa financiară: Bugetul SGG, 
anexa 3/13/02, cap 5001, gr 56, art4 
sprijinirea org. Cetatenilor 
apartinind minoritatilor altele decat 
cele care primesc subventie de la 
bugetul de stat. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât din 
bugetul Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului, nu se alocă sume 
pentru cheltuielile autorităţilor 
locale 
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955.  Legea Bugetului de Stat pe anul 

2011, Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului, cap 5001 gr 51, art. 
02, alin 15 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « reparatie gradinita 
program Valea Urloi», Oras Urlati, cu 
suma de 400.000 lei 
 
 
Initiator 
Grup Parlamentar PNL Senat, sen. 
Teodor Meleşcanu 
 

Îmbunătăţirea educaţiei 
preşcolarilor.  
 
 
 
 
Sursa financiară: Bugetul SGG, 
anexa 3/13/02, cap 5001, gr 56, art4 
sprijinirea org. Cetatenilor 
apartinind minoritatilor altele decat 
cele care primesc subventie de la 
bugetul de stat. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât din 
bugetul Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si 
Sportului, nu se alocă sume 
pentru cheltuielile autorităţilor 
locale 

956.  Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 1.500 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  
 
" Lucrari de interventie si reabilitare 
Scoala generala"   
 
din oraşul Beica de jos, jud. Mureş  
 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu 
Senator Mureş 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de a finaliza din fonduri 
proprii o investiţie necesară bunei 
desfăşurării a procesului de 
învăţământ 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli  
care ar urma să fie suplimentate. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

957.  Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 
80.000 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
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" Reabilitarea Sistem de încălzire 
Grădiniţa Brîncoveneşti "  
 
din comuna Coroisânmartin, jud. 
Mureş  
 
Senator Dr. Corneliu Grosu 
Senator Mureş 
 

locale de a finaliza din fonduri 
proprii o investiţie necesară bunei 
desfăşurării a procesului de 
învăţământ 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 

958.  Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 200 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  
 
"Reabilitare Grădiniţă cu Program 
Prelungit nr. 2” 
 
din municipiul Reghin, jud. Mureş  
 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu 
Senator Mureş 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale.  
 
Investiţie începută în anul 2009 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli  
care ar urma să fie suplimentate. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

959.  Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 2.500 
mii lei reprezentând investiţie nouă la 
obiectivul:  
 
" Baza sportiva” 
 
din comuna Deda, jud. Mureş  
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesare 
comunităţii locale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 
comunelor nu sunt unităţi 
subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
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Senator Dr. Corneliu Grosu 
Senator Mureş 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

960.  Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 2.700 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  
 
„Construire şcoală, grădiniţă şi sală de 
sport în localitatea Ideciu de Jos” 
 
din comuna Ideciu de Jos, jud. Mureş  
 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu 
Senator Mureş 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesare 
comunităţii locale. 
(Investiţie începută în temeiul H.G. 
300/2007 şi continuată în temeiul 
H.G. 370/2008). 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli  
care ar urma să fie suplimentate. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

961.  Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 1.181 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
 
„Achiziţie clădire Şcoală Generală 
Ideciu de Jos 
  Achiziţie clădire Şcoală Generală 
Ideciu de Sus” 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesare 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli  
care ar urma să fie suplimentate. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
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din comuna Ideciu de Jos, jud. Mureş  
 
Senator Dr. Corneliu Grosu 
Senator Mureş 
 

Guvernului. 
 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

962.  Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 1.620 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
 
„Înfiinţare Şcoală de Arte şi Meserii” 
 
din comuna Miheşu de Câmpie, jud. 
Mureş  
 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu 
Senator Mureş 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli  
care ar urma să fie suplimentate. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

963.  Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 370 
mii lei reprezentând investiţie nouă la 
obiectivul:  
 
„Reabilitare şi extindere grădiniţă în 
localitatea Răstoliţa” 
 
din comuna Răstoliţa, jud. Mureş  
 
Senator Dr. Corneliu Grosu 
Senator Mureş 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli  
care ar urma să fie suplimentate. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
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finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

964.  Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 403 
mii lei reprezentând investiţie în 
continuare la obiectivul:  
 
„Reabilitare şi extindere grădiniţă în 
localitatea Jabeniţa” 
 
din comuna Solovăstru, jud. Mureş  
 
Senator Dr. Corneliu Grosu 
Senator Mureş 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Investiţie începută în anul 2009 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli  
care ar urma să fie suplimentate. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

965.  Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 201 
mii lei reprezentând investiţie în 
continuare la obiectivul:  
 
„Reabilitare şcoală generală în 
localitatea Solovăstru” 
 
din comuna Solovăstru, jud. Mureş  
 
Senator Dr. Corneliu Grosu 
Senator Mureş 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Investiţie începută în anul 2010 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli  
care ar urma să fie suplimentate. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar 
966.  Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 754 

mii lei reprezentând investiţie în 
continuare la obiectivul:  
 
„Mansardarea Colegiului Mircea 
Eliade în municipiul Sighişoara” 
 
din municipiul Sighişoara, jud. Mureş  
 
Senator Dr. Corneliu Grosu 
Senator Mureş 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
Investiţie începută în anul 2009 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli  
care ar urma să fie suplimentate. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

967.  Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 840 
mii lei reprezentând investiţie în 
continuare la obiectivul:  
 
„Reabilitare grădiniţă cu program 
prelungit, str. Plopilor în municipiul 
Sighişoara” 
 
din municipiul Sighişoara, jud. Mureş  
 
Senator Dr. Corneliu Grosu 
Senator Mureş 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Investiţie începută în anul 2009 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli  
care ar urma să fie suplimentate. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

968.  Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 450 Susţinerea financiară din partea Se propune respingerea 
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mii lei reprezentând investiţie nouă la 
obiectivul:  
 
„Reabilitare şcoală generală în 
localitatea Suseni” 
 
din comuna Suseni, jud. Mureş  
 
Senator Dr. Corneliu Grosu 
Senator Mureş 
 

bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli  
care ar urma să fie suplimentate. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

969.  Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 891 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Construire sală de sport în localitatea 
Miheşu de Câmpie” 
din comuna Miheşu de Câmpie, jud. 
Mureş  
 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu 
Senator Mureş 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
finanţarea lucrărilor pentru 
construcţia de săli de sport se 
realizează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, care are 
în derulare un astfel de program. 
 

970.  Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 483 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  
„Construcţie şi Extindere Şcoala 
Generală Sânpetru de Câmpie” 
din comuna Sânpetru de Câmpie, jud. 
Mureş  

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
Investiţie începută în anul 2008. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli  
care ar urma să fie suplimentate. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare aceasta nu poate fi avută 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 523 -

cu suma de 483 mii lei 
 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu 
Senator Mureş 
 

 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

971.  Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 822 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  
„Reabilitare termică şi construire 
teren de sport Şcoala generală Crăieşti 
clasele I - VIII” 
din comuna Crăieşti, jud. Mureş  
 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu 
Senator Mureş 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de a finaliza din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Obiectiv început în anul 2008 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli  
care ar urma să fie suplimentate. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

972.  Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 1.000 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul:  
„Construire Grădiniţă cu program 
normal Sărmaşu (secţia română şi 
maghiară)” 
din oraşul Sărmaşu, jud. Mureş  
 
Senator Dr. Corneliu Grosu 
Senator Mureş 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
Obiectiv început în anul 2008 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli  
care ar urma să fie suplimentate. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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 Guvernului. 
 

bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

973.  Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 544 
mii lei  reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:   
„Baza Sportivă” 
din comuna Iclănzel, jud. Mureş  
 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu 
Senator Mureş 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 
comunelor nu sunt unităţi 
subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

974.  Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 8.700 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei in continuare la obiectivul:  
 
„Bază sportivă stadion atletism şi 
fotbal cu teren secundar de 
antrenament fotbal” 
 
din municipiul Sighişoara, jud. Mureş 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Obiectiv început în anul 2009 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 
municipiilor nu sunt unităţi 
subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Senator Mureş Guvernului. bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

975.  Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 
12.500 mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei în continuare la obiectivul:  
„Construire Grădiniţă în cartierul 
Târnava II” 
din municipiul Sighişoara, jud. Mureş 
 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu 
Senator Mureş 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Obiectiv început în anul 2009 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli  
care ar urma să fie suplimentate. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare aceasta nu poate fi avută 
în vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

976.  Anexa 3/25/29 Prevederea în Buget a sumei de 1.100 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei nouă la obiectivul:  
 
„Bază sportivă în localitatea Breaza” 
 
din comuna Breaza, jud. Mureş 
 
Senator Dr. Corneliu Grosu 
Senator Mureş 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 
comunelor nu sunt unităţi 
subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
 

977.  Anexa 3/25/02 
Cap.5001 
Grupa 71 
Art.03 
Titlul 12 

Se suplimentează cu suma de 
3.158.913 lei cheltuielile necesare 
finalizării investiţiei „Şcoala cu cls. I 
– VIII, împrejmuire şi utilităţi” sat 
Văleni, comuna Văleni, judeţul Neamţ 

Autori: 
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 
 

Investiţia a fost începută în anul 
2009 şi este strict necesară deoarece 
clădirea fostei şcoli a fost 
retrocedată 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

978.  Anexa 3/25/02 
Cap.5001 
Grupa 71 
Art.03 
Titlul 12 

Se aprobă alocarea sumei de 430.557 
lei necesară investiţiei „Reabilitare şi 
modernizare clădire Corp B şcoală 
Văleni”, sat Văleni, comuna Văleni, 
judeţul Neamţ 

Autori: 
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 
 

Investiţia este strict necesară pentru 
relocarea spaţiilor şcolii Văleni, 
deoarece clădirea fostei şcoli a fost 
retrocedată. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

979.  Anexa 3/25/02 
Cap.6501 
Grupa 71 
Art.01 
Alin 01 

Se suplimentează cu suma de 450.000 
lei investiţia „Construcţie şcoală 
clasele I-IV nr.2, sat Miron Costin”, 
comuna Trifeşti, judeţul Neamţ 

Suma este necesară continuării şi 
finalizării investiţiei 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
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Titlul 12 Autori: 
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 
 

 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

980.  Anexa 3/25/02 
Cap.5001 
Grupa 71 
Art.03 
Titlul 12 

Se suplimentează cu suma de 275.039 
lei finalizarea investiţiei „Reparaţii 
capitale şi introducere centrală 
termică la Şcoala cu cls. I-IV” sat 
Bodeşti, comuna Bodeşti, judeţul 
Neamţ 

Autori: 
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Suma este necesară continuării şi 
finalizării investiţiei 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

981.  Anexa 3/25/02 
Cap.5001 
Grupa 71 
Art.03 
Titlul 12 

Se suplimentează cu suma de 145.057 
lei finalizarea investiţiei „Reparaţii 
învelitoare şi introducere centrală 
termică la Şcoala cu cls. I-VIII” sat 
Bodeşti de Jos, comuna Bodeşti, 
judeţul Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Suma este necesară continuării şi 
finalizării investiţiei 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

982.  Anexa 3/25/02 
Cap.6501 
Grupa 71 
Art.01 
Alin 01 
Titlul 12 

Se suplimentează cu suma de 700 mii 
lei finalizarea investiţiei „Grădiniţă 
sat Girov” sat Girov, comuna Girov, 
judeţul Neamţ 

Autori: 

Obiectivul de investiţii a fost 
aprobat prin HG nr.3/2008 şi HG 
nr.962/2008, suma aprobată a fost de 
1.300 mii lei, suma primită a fost de 
600 mii lei 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
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Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 
 

Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

983.  Anexa 3/25/02 
Cap.5001 
Grupa 71 
Art.03 
Titlul 12 

Se suplimentează cu suma de 1.720 
mii lei finalizarea investiţiei 
„Extindere Şcoală Girov”, comuna 
Girov, judeţul Neamţ 

Autori: 
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 
 

Obiectivul de investiţii a fost 
aprobat prin HG nr.1285/2007, suma 
aprobată a fost de 1.900 mii lei, 
suma primită a fost de 180 mii lei 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

984.  Anexa 3/25/02 
Cap.5001 
Grupa 71 
Art.03 
Titlul 12 

Se suplimentează cu suma de 1.117 
mii lei finalizarea investiţiei 
„Modernizare sala de sport Şcoală 
Girov”, comuna Girov, judeţul Neamţ 

Autori: 
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 
 

Obiectivul de investiţii a fost 
aprobat prin HG nr.919/2007, suma 
aprobată a fost de 1.400 mii lei, 
suma primită a fost de 283 mii lei 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

985.  Anexa 3/25/02 
Cap.6501 
Grupa 71 
Art.01 
Alin 01 
Titlul 12 

Se suplimentează cu suma de 454 mii 
lei finalizarea investiţiei „Construire 
Grădiniţă”, comuna Negreşti, judeţul 
Neamţ 

Autori: 
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Obiectivul de investiţii a fost 
aprobat prin HG nr.1285/2007 şi HG 
nr.370/2008, suma aprobată a fost de 
1.184 mii lei. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în cursul exerciţiului bugetar. 
986.  Anexa 3/25/02 

Cap.5001 
Grupa 71 
Art.03 
Titlul 12 

Se aprobă alocarea sumei de 2.200 
mii lei necesară investiţiei 
„Reabilitare şi extindere grup social 
Şcoala Dr.E.Riegler, cls. I-VIII” sat 
Ştefan cel Mare, judeţul Neamţ 

Autori: 
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Investiţia este strict necesară pentru 
desfăşurarea activităţii în Şcoala 
Dr.E Riegler, sat Ştefan cel Mare, 
judeţul Neamţ 
 
 
Sursa de finanţare: 
 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

987.  Anexa 3/25/02 
Cap.5001 
Grupa 71 
Art.03 
Titlul 12 

Se aprobă alocarea sumei de 100 mii 
lei necesară investiţiei „Reparaţii 
capitale la Şcoala cu cls.I-IV”, sat 
Căuşeni, comuna Boghicea, judeţul 
Neamţ 

Autori: 
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Investiţia este strict necesară pentru 
desfăşurarea activităţii în Şcoala cu 
cls.I-IV, sat Căuşeni, comuna 
Boghicea, jud. Neamţ  
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

988.  Anexa 3/25/02 
Cap.6501 
Grupa 71 
Art.01 
Alin 01 
Titlul 12 

Se aprobă alocarea sumei de 1.500 
mii lei necesară investiţiei „Construire 
Grădiniţă” comuna Pănceşti, judeţul 
Neamţ 

Autori: 
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Suma este necesară pentru 
construirea grădiniţei în comuna 
Panceşti, pentru aceasta existând 
întocmită toată documentaţia, 
inclusiv proiect.  
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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989.  Anexa 3/25/02 
Cap.6501 
Grupa 71 
Art.01 
Alin 01 
Titlul 12 

Se suplimentează cu suma de 700 mii 
lei finalizarea investiţiei „Construire 
Şcoală sclasele I-VIII”, satul Holm, 
comuna Panceşti, judeţul Neamţ 

Autori: 
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Lucrările au început în anul 2007-
2008 şi sunt în valoare de 950 mii 
lei. S-au efectuat lucrări în valoare 
de 600 mii lei, din care s-au plătit 
250 mii. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

990.  Anexa 3/25/02 
Cap.5001 
Grupa 71 
Art.03 
Titlul 12 

Se suplimentează cu suma de 
377363,14 lei finalizarea investiţiei 
„Reparaţii capitale Şcoală clasele I-
VIII (corp A + corp B)”, comuna 
Timişeşti, judeţul Neamţ 

Autori: 
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Valoarea iniţială a investiţiei a fost 
de 882.814,22 lei din care s-au 
executat lucrări în valoare de 
505.451,08 lei. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

991.  Anexa 3/25/02 
Cap.5001 
Grupa 71 
Art.03 
Titlul 12 

Se suplimentează cu suma de 
469.965,121 lei finalizarea investiţiei 
„Reparaţii capitale şi reabilitare 
Şcoală clasele I-VIII ”, sat Dumbrava, 
comuna Timişeşti, judeţul Neamţ 

Autori: 
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Valoarea iniţială a investiţiei a fost 
de 825.977,70 lei din care s-au 
executat lucrări în valoare de 
356.012,59 lei. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

992.  Anexa 3/25/02 Se suplimentează cu suma de 157 mii Investiţia a fost începută de Se propune respingerea, întrucât 
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Cap.5001 
Grupa 71 
Art.03 
Titlul 12 

lei finalizarea investiţiei „Reabilitare 
instalaţii Şcoala clasele I-VIII”, sat 
Rădeni, comuna Păstrăveni, judeţul 
Neamţ 

Autori: 
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Inspectoratul Şcolar prin 
subcomponenta 1.4 şi nefinalizată. 
Valoarea iniţială a investiţiei a fost 
de 360 mii lei din care s-au executat 
lucrări în valoare de 203 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

993.  Anexa 3/25/02 
Cap.5001 
Grupa 71 
Art.03 
Titlul 12 

Se suplimentează cu suma de 100 mii 
lei finalizarea investiţiei „Reparaţii 
capitale Şcoala clasele I-VIII”, 
comuna Păstrăveni, judeţul Neamţ 

Autori: 
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Investiţia a fost începută în anul 
2008 şi nefinalizată din lipsă de 
fonduri. Suma reprezintă datoria 
restantă de plată către furnizori. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

994.  Anexa 3/25/02 
Cap.6501 
Grupa 71 
Art.01 
Alin 01 
Titlul 12 

Se suplimentează cu suma de 320.000 
lei cheltuielile necesare finalizării 
investiţiei „Construire Grădiniță 2 
grupe cu program normal” sat Rediu, 
comuna Bîra, judeţul Neamţ 

Autori: 
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Suma este necesară continuării şi 
finalizării investiţiei 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

995.  Anexa 3/25/02 
Cap.5001 
Grupa 71 

Se suplimentează cu suma de 70.000 
lei investiţia „Asigurare utilități la 
SAM Bîra”, comuna Bîra, judeţul 

Suma este necesară continuării şi 
finalizării investiţiei 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
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Art.03 
Titlul 12 

Neamţ 

Autori: 
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

996.  Anexa 3/25/02 
Cap.5001 
Grupa 71 
Art.03 
Titlul 12 

Se aprobă alocarea sumei de 436 mii 
lei necesară investiţiei „Reparaţii 
capitale Scoala cu cls. I-VIII” comuna 
Gâdinți, judeţul Neamţ 

Autori: 
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Investiţia este strict necesară pentru 
desfăşurarea activităţii în Şcoala cu 
cls. I-VIII” comuna Gâdinți 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

997.  Anexa 3/25/02 
Cap.5001 
Grupa 71 
Art.03 
Titlul 12 

Se aprobă alocarea sumei de 120 mii 
lei necesară investiţiei „Împrejmuire 
Școala cu cls. I-VIII” comuna 
Gâdinți, judeţul Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Investiţia este strict necesară pentru 
desfăşurarea activităţii în Şcoala cu 
cls. I-VIII” comuna Gâdinți 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

998.  Anexa 3/25/02 
Cap.5001 
Grupa 71 
Art.03 
Titlul 12 

Se aprobă alocarea sumei de 200 mii 
lei necesară investiţiei „Împrejmuire 
și dotare teren sport” comuna Gâdinți, 
judeţul Neamţ 

Autori: 

Suma este necesară pentru a demara 
proiectul 
 
 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
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Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Sportului a cheltuielilor de 
amenajare a terenurilor de sport 
care aparţin autorităţilor locale.  
 

999.  Anexa 3/25/02 
Cap.6501 
Grupa 71 
Art.01 
Alin 01 
Titlul 12 

Se aprobă alocarea sumei de 
1.000.000 lei necesară investiţiei 
„Gradinița sat Solca” comuna 
Oniceni, judeţul Neamţ 

Autori: 
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Suma este necesară pentru a demara 
proiectul 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

1000.  Anexa 3/25/02 
Cap.5001 
Grupa 71 
Art.03 
Titlul 12 

Se aprobă alocarea sumei de 500.000 
lei necesară investiţiei „Reabilitare 
Școala 8 clase sat Solca” comuna 
Oniceni, judeţul Neamţ 

Autori: 
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Investiţia este strict necesară pentru 
desfăşurarea activităţii în Şcoala cu 
cls. I-VIII” sat Solca,judetul Neamt 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

1001.  Anexa 3/25/02 
Cap.6501 
Grupa 71 
Art.01 
Alin 01 
Titlul 12 

Se suplimentează cu suma de 116.025 
mii lei finalizarea investiţiei 
„Grădinița Tupilați”, comuna Tupilați, 
judeţul Neamţ 

Autori: 
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Suma este necesară continuării şi 
finalizării investiţiei 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în cursul exerciţiului bugetar. 
1002.  Anexa 3/25/02 

Cap.5001 
Grupa 71 
Art.03 
Titlul 12 

Se suplimentează cu suma de 
1.500.000 lei cheltuielile necesare 
finalizării investiţiei „Consolidare 
corp B C.N.R.V.” Roman, judeţul 
Neamţ 

Autori: 
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Suma este necesară continuării şi 
finalizării investiţiei 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

1003.  Anexa 3/25/02 
Cap.5001 
Grupa 71 
Art.03 
Titlul 12 

Se suplimentează cu suma de 400.000 
lei cheltuielile necesare finalizării 
investiţiei „Cantină Colegiu Tehnic 
Petru Poni” Roman, judeţul Neamţ 

Autori: 
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Suma este necesară continuării şi 
finalizării investiţiei 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

1004.  Anexa 3/25/02 
Cap.6501 
Grupa 71 
Art.01 
Alin 01 
Titlul 12 

Se aprobă alocarea sumei de 950.000 
lei necesară investiţiei „Clubul 
Elevilor” Roman, judeţul Neamţ 

Autori: 
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Suma este necesara demarării 
proiectului  
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

1005.  Anexa 3/25/02 
Cap.5001 

Se aprobă alocarea sumei de 120.000 
lei necesară investiţiei „Lucrări de 

Obiectul de investiție este necesar 
având în vedere condițiile improprii 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
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Grupa 71 
Art.03 
Titlul 12 

izolare termică și imprejmuire  a 
Școlii cu clasele I-VIII Nr.1” comuna 
Războieni, judeţul Neamţ 

Autori: 
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

desfașurării cursurilor școlare. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 

1006.  Anexa 3/25/02 
Cap.5001 
Grupa 71 
Art.03 
Titlul 12 

Se aprobă alocarea sumei de 30.000 
lei necesară investiţiei „Lucrări de 
izolare termică  a Școlii cu clasele I-
IV Nr.2” comuna Războieni, judeţul 
Neamţ 

Autori: 
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Obiectul de investiție este necesar 
având în vedere condițiile improprii 
desfașurării cursurilor școlare. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

1007.  Anexa 3/25/02 
Cap.5001 
Grupa 71 
Art.03 
Titlul 12 

Se aprobă alocarea sumei de 450.000 
lei necesară investiţiei „Centrală 
termică și grup sanitar, bitumizat 
curtea școlii, înlocuit parchet în sălile 
de clasă la Școala cu clasele I-VIII, 
Vasile Conta” comuna Ghindăoani, 
judeţul Neamţ 

Autori: 
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Obiectul de investiție este necesar 
având în vedere condițiile improprii 
desfașurării cursurilor școlare. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

1008.  Legea bugetului de stat pe 2011 Alocarea sumei de 5.335.617 lei Contribuţia primăriei Lupeni pentru Se propune respingerea 
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Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului   
 

pentru reabilitare, modernizare şi 
extindere Şcoala Gen. Nr. 3 Lupeni, 
jud. Hunedoara. 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

realizarea acestui proiect este de 
1.163.237 lei, valoarea totală este de 
6.498.854 lei.  
 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli  de 
la care ar urma să fie alocate 
sumele. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare aceasta nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1009.  Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului   
 

Alocarea sumei de 400.000 lei pentru 
extinderea cladirii creşei din 
municipiul Orăştie, judeţul 
Hunedoara. 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Pentru buna desfăşurare a activităţii, 
creşa din Orăstie necesită extinderea 
corpului de clădire a creşei din 
Orăştie. 
 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât 
potrivit legii creşele sunt 
considerate unităţi sanitare, iar 
finanţarea lor se asigură din 
bugetele locale. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare aceasta 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2011 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1010.  Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/25 Ministerul 

Alocarea sumei de 4.140.294 lei 
pentru reabilitare, modernizare şi 

Documentaţie în curs de Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
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Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului   
 

dotări Şc. Gen. Nr. 1, Lupeni, jud. 
Hunedoara. 
 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

elaborare, contribuţia primăriei 
Lupeni pentru realizarea acestui 
proiect este de 1.035.074 lei, 
valoarea totală este de 5.175.368 lei. 
 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli  de 
la care ar urma să fie alocate 
sumele. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare aceasta nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1011.  Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului   
 

Alocarea sumei de 3.913.294 lei 
pentru reabilitare, modernizare şi 
dotări Şc. Gen. Nr. 2, Lupeni, jud. 
Hunedoara. 
 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Documentaţie în curs de 
elaborare, contribuţia primăriei 
Lupeni pentru realizarea acestui 
proiect este de 978.323 lei, valoarea 
totală este de 4.891.617 lei. 
 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli  de 
la care ar urma să fie alocate 
sumele. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare aceasta nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1012.  Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

Alocarea sumei de 3.840.000 lei 
pentru reabilitare şi modernizare 
Grădiniţa Lumea Copiilor, Lupeni, 

Documentaţie în curs de 
elaborare, contribuţia primăriei 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 538 -

şi Sportului   
 

jud. Hunedoara. 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Lupeni pentru realizarea acestui 
proiect este de 960.000 lei, valoarea 
totală este de 4.800.000 lei. 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

capitolul şi titlul de cheltuieli  de 
la care ar urma să fie alocate 
sumele. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare aceasta nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1013.  Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului   
 

Alocarea sumei de 320.000 lei pentru 
reabilitare, modernizare şi dotări 
Grădiniţa cu Program Normal nr. 2 
Lupeni, jud. Hunedoara. 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Documentaţie în curs de 
elaborare, contribuţia primăriei 
Lupeni pentru realizarea acestui 
proiect este de 80.000 lei, valoarea 
totală este de 400.000 lei. 
 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli  de 
la care ar urma să fie alocate 
sumele. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare aceasta nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1014.  Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului   

Alocarea sumei de 520.000 lei pentru 
instalare centrală termică pe gaz şi 
reţea de alimentare, dotări, Liceul 
Teoretic Lupeni, jud. Hunedoara. 

Documentaţie în curs de 
elaborare, contribuţia primăriei 
Lupeni pentru realizarea acestui 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli  de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 539 -

  
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

proiect este de 130.000 lei, valoarea 
totală este de 650.000 lei. 
 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

la care ar urma să fie alocate 
sumele. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare aceasta nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1015.  Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului   
 

Alocarea sumei de 8.713.981 lei 
pentru Amenajarea unui campus 
pentru Învăţământul profesional si 
tehnic în cadrul Grupului  Şcolar 
Industrial Minier Lupeni, jud. 
Hunedoara. 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Documentaţie în curs de 
elaborare, contribuţia primăriei 
Lupeni pentru realizarea acestui 
proiect este de 2.179.495 lei, 
valoarea totală este de 10.892.476 
lei. 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli  de 
la care ar urma să fie alocate 
sumele. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare aceasta nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1016.  Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului   
 

Alocarea sumei de 136.000 lei pentru 
reparaţii capitale la Şcoala Generală 
clasele I-VIII din satul Sîntămăria - 
Orlea, judeţul Hunedoara. 
 

Reparaţii capitale efectuate la Şcoala 
Generală clasele I-VIII Sîntămăria-
Orlea, demarate după aprobarea 
acestor lucrări prin HG 370/2008 şi 
HG 962/2008 executate şi rămase 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli  de 
la care ar urma să fie alocate 
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Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

spre decontare în sumă de 136.000 
lei. 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

sumele. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare aceasta nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1017.  Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului   
 

Alocarea sumei de 15.000 lei pentru 
reparaţii la Şcoala Generală clasele I-
IV din satul Subcetate, comuna 
Sîntămăria-Orlea, judeţul Hunedoara. 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Reparaţii capitale la Şcoala Generală 
clasele I-IV Subcetate, demarate 
după aprobarea acestor lucrări prin 
HG 370/2008 şi HG 962/2008 
executate şi ramase spre decontare 
în sumă de 15.000 lei. 
 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli  de 
la care ar urma să fie alocate 
sumele. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare aceasta nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1018.  Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului   
 

Alocarea sumei de 1.500.000 lei 
pentru construcţie  corp nou de cladire 
pentru Scoala gen. Dominic Stanca, 
municipiul Orăştie, jud. Hunedoara. 
 
Amendament propus de: 

Pentru buna desfăşurarea a activităţii 
la şcoala generala Dominic Stanca, 
este necesara extinderea corpului de 
clădire. 
 
Sursa de finanțare: 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli  de 
la care ar urma să fie alocate 
sumele. În ceea ce priveşte sursa 
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Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

de finanţare aceasta nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1019.  Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului   
 

Alocarea sumei de 900.000 lei pentru 
construcţie  corp nou de cladire pentru 
grădiniţa cu program normal nr. 1, 
municipiul Orăştie, jud. Hunedoara. 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Pentru buna desfăşurarea a activităţii 
la şcoala generala Dominic Stanca, 
este necesara extinderea corpului de 
clădire. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli  de 
la care ar urma să fie alocate 
sumele. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare aceasta nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1020.  Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului   
 

Alocarea sumei de 900.000 lei pentru 
construcţie  corp nou de cladire pentru 
grădiniţa cu program prelungit nr. 2, 
municipiul Orăştie, jud. Hunedoara. 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

Lucrare inceputa si nefinalizata 
datorită lipsei de fonduri. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât acesta 
este neclar, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli  de 
la care ar urma să fie alocate 
sumele. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare aceasta nu poate fi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 542 -

 avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1021.  Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului   
 

Alocarea sumei de 637.500 lei pentru 
costrucţia unei Săli de Sport în 
localitatea Toteşti, comuna Toteşti, 
jud. Hunedoara. 
 
 
 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Construcţia unei Săli de Sport în 
localitatea Toteşti este necesară 
pentru creşterea  calitătii  vieţii 
sociale şi sănătăţii locuitorilor 
acestei comune. Dosarul cererii de 
finanţare a fost depus la CNI, cu 
numar de intrare 11006/03.12.2008. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
finanţarea lucrărilor pentru 
construcţia de săli de sport se 
realizează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, care are 
în derulare un astfel de program 

1022.  Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului   
 

Alocarea sumei de 11.660.000 lei 
pentru Grădiniţa cu program prelungit 
”Floare de colţ”, 160 locuri, Brad, jud. 
Hunedoara. 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Program reabilitare şcoli-educaţie 
timpurie. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
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1023.  Legea bugetului de stat pe 2011 

Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului   
 

Alocarea sumei de 5.753.000 lei 
pentru reabilitare generală a 
Colegiului Naţional „Avram Iancu”,  
Brad, jud. Hunedoara. 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Program reabilitare şcoli 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

1024.  Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului   
 

Alocarea sumei de 3.123.680 lei 
pentru construirea Gradinitei cu 
program prelungit Sc. Gen. Nr. 6, 
Petrila, jud. Hunedoara. 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Conform legislatiei in vigoare, nu se 
mai permite functionarea 
gradinitelor la parterul blocurilor, in 
consecinta s-a stabilit ridicarea unei 
gradinite noi in incinta Scolii 
Generale nr. 6. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
 

1025.  Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului   
 

Alocarea sumei de 1.785.320 lei 
pentru extindere Liceu „Constantin 
Brancusi”, Petrila, jud. Hunedoara. 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Cresterea numarului de specializari 
din cadrul Liceului „Constantin 
Brancusi” conform cerintei 
invatamantului. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în cursul exerciţiului bugetar. 
 

1026.  Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului   
 

Alocarea sumei de 800.000 lei pentru 
construire Sala de sport in localitatea 
Salasu de Sus, jud. Hunedoara. 
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Dezvoltarea activitatii sportive. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
finanţarea lucrărilor pentru 
construcţia de săli de sport se 
realizează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, care are 
în derulare un astfel de program 

1027.  Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului   
 

Alocarea sumei de 700.000 lei pentru 
construirea unei baze sportive 
moderne in comuna Salasu de Sus, 
judetul Hunedoara.  
 
Amendament propus de: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 
 

Dezvoltarea activitatii sportive.  
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
nu există bază legală pentru 
alocarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului de sume pentru 
finanţarea a bazelor sportive 
aparţinând comunelor.  

1028.  Anexa nr.3/25 - Bugetul global 
aprobat pentru Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Transfer către Primăria Oraşului 
Ghimbav – Judeţul Braşov a sumei de 
352 mii lei, pentru: 
 
Continuarea lucrărilor la Grădinița cu 
program prelungit din Oraşul 
Ghimbav 
 
Autor:  
Senator Titus CORLĂŢEAN  
Grupul PDS+PC din SENAT 
 
 

Grădinița cu program prelungit este 
realizată conform HG nr. 300/2007 
de Ministerul Educaţiei Cercetării şi 
Inovării. Contract în derulare în 
valoare de 862 mii lei.  
 
Sursa de finanțare: Bugetul global 
aprobat pentru Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar  urma să fie modificate. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar specificată.  
 

1029.  Anexa nr.3/25 - Bugetul global Transfer către Primăria Comunei Comuna Holbav nu are nici o unitate Se propune respingerea, întrucât 
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aprobat pentru Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Holbav – Judeţul Braşov a Sumei de 
500 mii lei, pentru: 
 
Începerea construcție Grădiniței 
Holbav 
 
Autor:  
Senator Titus CORLĂŢEAN  
Grupul PDS+PC din SENAT 
 
 

de învățământ preșcolar.  
 
 
Sursa de finanțare: Bugetul global 
aprobat pentru Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 

amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar  urma să fie modificate. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar specificată.  
 

1030.  Anexa nr.3/25 - Bugetul global 
aprobat pentru Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Transfer către Primăria Comunei Bran 
– Judeţul Braşov a Sumei de 50 mii 
lei, pentru: 
 
Continuarea construcţiei la Baza 
Sportiva Zănoaga, proiect început în 
2008. 
 
Autor:  
Senator Titus CORLĂŢEAN  
Grupul PDS+PC din SENAT 
 
 
 

Construcţia Bazei Sportive Zănoaga 
a demarat în anul 2008, la acest 
moment lucrările fiind sistate din 
cauza lipsei finanţărilor. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul global 
aprobat pentru Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 

Se propune respingerea, întrucât 
nu există bază legală pentru 
alocarea din bugetul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului de sume pentru 
finanţarea a bazelor sportive 
aparţinând comunelor.  

1031.  Anexa nr.3/25 - Bugetul global 
aprobat pentru Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Transfer către Primăria Comunei 
Sânpetru  – Judeţul Braşov a sumei de 
1.000 mii lei, pentru: 
 
Continuarea lucrărilor la Şcoala 
generală clasele I-VIII , în regim de 
înălțime P+2E,  urmând a se încheia 
contractul 

Lucrările de construcţie a şcolii 
generale au demarat în anul 2008, la 
acest moment lucrările fiind sistate 
din cauza lipsei finanţărilor. 
 
 
Sursa de finanțare: Bugetul global 
aprobat pentru Ministerul Educaţiei, 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar  urma să fie modificate. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar specificată.  
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Autor:  
Senator Titus CORLĂŢEAN  
Grupul PDS+PC din SENAT 
 
 

Cercetării, Tineretului şi Sportului 

1032.   
 
 

Se propune acordarea sumei de  
20.000 lei necesară modernizării 
sediului Creşei nr. 23, precum şi a 
parcului cu destinaţie de loc de joacă 
din curtea clădirii situate în 
municipiul Ploieşti, strada 
Râşnovenilor, judeţul Prahova 
 
Amendament propus de 
Senator  PSD Iulian Bădescu 
 

Clădirea creşei şi locul de joacă 
trebuie aduse la un standard de 
funcţionalitate acceptabil. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât 
potrivit legii creşele sunt 
considerate unităţi sanitare, iar 
finanţarea lor se asigură din 
bugetele locale. De asemenea, 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
 

1033.   
 
 

Se propune acordarea sumei de  
20.000 lei necesară modernizării 
sediului Creşei UPETROM, precum şi 
a parcului cu destinaţie de loc de 
joacă din curtea clădirii situate în 
municipiul Ploieşti, Bulevardul 1 
Decembrie 1918 nr. 1, judeţul 
Prahova 
 
Amendament propus de 
Senator  PSD Iulian Bădescu 
 

Clădirea creşei şi locul de joacă 
trebuie aduse la un standard de 
funcţionalitate acceptabil. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât 
potrivit legii creşele sunt 
considerate unităţi sanitare, iar 
finanţarea lor se asigură din 
bugetele locale. De asemenea, 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
 

1034.   
 
 

Se propune acordarea sumei de 
25.000 lei necesară modernizării 
sediului şi dotării cu aparatură a 
laboratoarelor de specialitate (fizică, 
chimie, IT) a Colegiului Mihai 
Viteazul  din municipiul Ploieşti, 
Bulevardul Independenţei, judeţul 
Prahova. 
 
Amendament propus de 
Senator  PSD Iulian Bădescu 
 

Pregătirea elevilor la nivelul 
exigenţelor actuale. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1035.   
 
 

Se propune acordarea sumei de 
50.000 lei necesară posibilităţii 
continuării programului de after-
school, precum şi introducerii metodei 
step by step în cadrul  Şcolii Henri 
Mathias Berthelot din municipiul 
Ploieşti, judeţul Prahova. 
 
Amendament propus de 
Senator  PSD Iulian Bădescu 
 

Sprijinirea părinţilor şi pregătirea 
elevilor la nivelul exigenţelor 
actuale. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 
  

1036.   
 
 
 
 

Se propune acordarea sumei de 
50.000 lei necesară reabilitării şi 
dotării sediului Grădiniţei nr. 23 din 
municipiul Ploieşti, strada 
Râşnovenilor, judeţul Prahova 
 
 
Amendament propus de 
Senator  PSD Iulian Bădescu 
 

Clădirea nu poate asigura 
funcţionarea în condiţii normale 
având instalaţia termică învechită, 
instalaţiile sanitare insalubre, iar 
copiii nu au pătuţuri suficiente. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1037.   
 
 
 

Se propune acordarea sumei de 
30.000 lei necesară reabilitării şi 
dotării sediului Grădiniţei cu program 
normal nr. 4 din municipiul Ploieşti, 
strada Roşiori, judeţul Prahova 
 
Amendament propus de 
Senator  PSD Iulian Bădescu 
 

Clădirea creşei şi locul de joacă 
trebuie aduse la un standard de 
funcţionalitate acceptabil. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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1038.   

 
 

Se propune acordarea sumei de 
25.000 lei necesară modernizării 
sediului şi dotării cu aparatură de 
specialitate şi instrumente a Liceului 
de Artă Carmen Sylva  din municipiul 
Ploieşti, strada Bobâlna, judeţul 
Prahova. 
 
Amendament propus de 
Senator  PSD Iulian Bădescu 
 

Pregătirea elevilor la nivelul 
exigenţelor actuale. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
ordonatorul principal de 
credite,capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentate. De asemenea, sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1039.   
 
 

Se propune acordarea sumei de 
25.000 lei necesară modernizării 
sediului şi dotării cu aparatură a 
laboratoarelor de specialitate (fizică, 
chimie, IT) a Colegiului Nichita 
Stănescu  din municipiul Ploieşti, 
judeţul Prahova. 
 
Amendament propus de 
Senator  PSD Iulian Bădescu 
 

Pregătirea elevilor la nivelul 
exigenţelor actuale. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
ordonatorul principal de 
credite,capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentate. De asemenea, sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 
  

1040.  Anexa 3/25 
Ministerul Educatiei Cercetarii si 
Inovarii 

Construirea unui bazin de inot/polo in 
municipiul Iasi, jud. Iasi 
Valoare : 8.400.000 lei. 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Florin Constantinescu 
Senator Sorin-Constantin Lazăr 
Grupul Parlamentar PSD+PC din 
Senat 
 

Este necesara construirea unui bazin 
in municipiul Iasi pentru buna 
desfasurare a competitiilor sportive 
si antrenare a sportivilor. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1041.  Anexa 3/25 
Ministerul Educatiei Cercetarii si 
Inovarii 

Reabilitare si reparatii capitale pentru 
27 unitati de invatamant din 
municipiul Iasi, jud Iasi 
Valoare : 52.719.230 lei 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Florin Constantinescu 
Senator Sorin-Constantin Lazăr 
Grupul Parlamentar PSD+PC din 
Senat 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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1042.  Anexa 3/25 

Ministerul Educatiei, Cercetarii si 
Inovarii 

Reabilitarea Scolii cu clasele I- VIII 
sat Heci com Lespezi jud.Iasi valoare- 
126.380 lei 
 
Amendament propus de: 
Senator Florin Constantinescu 
Grupul Parlamentar PSD+PC din 
Senat 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea. 
Pentru studierea într-un mediu şcolar 
sănătos, de asemenea, este necesară 
construirea unor grupuri sanitare 
care să asigure 7elevilor condiţiile 
de igienă corespunzătoare. Tot cu 
privire la siguranţa acestora, se 
impune reconsolidarea clădirilor şi 
crearea unui număr suficient de săli 
de curs 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1043.  Anexa 3/25 
Ministerul Educatiei Cercetarii si 
Inovarii 

Reabilitare Gradinita cu program 
normal nr.1 sat Cristesti com. Cristesti 
jud. Iasi- valoare 900.000 lei 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Florin Constantinescu 
Grupul Parlamentar PSD+PC din 
Senat 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 
  

1044.  Anexa 3/25 
Ministerul Educatiei Cercetarii si 
Inovarii 

Scoala de Arte si Meserii Valea Seaca 
jud.Iasi valoare – 400.000 lei 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Florin Constantinescu 
Grupul Parlamentar PSD+PC din 
Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1045.  Anexa 3/25 
Ministerul Educatiei Cercetarii si 
Inovarii 

Scoala cu clasele I-VIII sat Humosu 
com. Siretel jud.Iasi – valoare – 
300.240 lei 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Florin Constantinescu 
Grupul Parlamentar PSD+PC din 
Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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1046.  Anexa 3/25 

Ministerul Educatiei Cercetarii si 
Inovarii 

Reabilitare Grup Sanitar Scoala 
Generala cu clasele I-VIII sat 
Hartoape com. Vanatori jud.Iasi – 
valoare – 163.030 lei 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Florin Constantinescu 
Grupul Parlamentar PSD+PC din 
Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 

 

1047.  Anexa 3/25 
Ministerul Educatiei Cercetarii si 
Inovarii 

Reabilitare cladire Grup scolar sat 
Vladeni com. Vladeni jud Iasi – 
valoare – 1.353.864 lei 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Florin Constantinescu 
Grupul Parlamentar PSD+PC din 
Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1048.  Anexa 3/25 
Ministerul Educatiei Cercetarii si 
Inovarii 

Reabilitare Scoala cu clasele I- VIII 
sat Crivesti com Vanatori  valoare – 
48.350 lei 
 
 
 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
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Amendament propus de: 
Senator Florin Constantinescu 
Grupul Parlamentar PSD+PC din 
Senat 

Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 

propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1049.  Anexa 3/25 
Ministerul Educatiei Cercetarii si 
Inovarii 

Realizarea investitiei Scoala cu 
clasele I- VIII  sat Sticlaria com. 
Scobinti jud.Iasi – valoare 354.000 lei 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Florin Constantinescu 
Grupul Parlamentar PSD+PC din 
Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea.  
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1050.  Anexa 3/25 
Ministerul Educatiei Cercetarii si 
Inovarii 

Realizare investitie Gradinita cu 
program prelungit nr.2 Pascani jud 
Iasi – valoare – 1.305.100 lei 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Florin Constantinescu 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
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Grupul Parlamentar PSD+PC din 
Senat 

Guvernului 
 

vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1051.  Anexa 3/25 
Ministerul Educatiei Cercetarii si 
Inovarii 

Lucrari Scoala Generala cu clasele I-
VIII sat Parcovaci Harlau jud.Iasi- 
valoare – 112 mii lei 
 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Florin Constantinescu 
Grupul Parlamentar PSD+PC din 
Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea. 
 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1052.  Anexa 3/25 
Ministerul Educatiei Cercetarii si 
Inovarii 

Lucrari Gradinita cu program normal 
nr.2 com. Motca jud Iasi –valoare- 
1.013.910 lei 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Florin Constantinescu 
Grupul Parlamentar PSD+PC din 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 556 -

Senat rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1053.  Anexa 3/25 
Ministerul Educatiei Cercetarii si 
Inovarii 

Scoala cu clasele I-VIII Ciohorani 
jud.Iasi – valoare- 124.740 lei 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Florin Constantinescu 
Grupul Parlamentar PSD+PC din 
Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea.  
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1054.  Anexa 3/25 
Ministerul Educatiei Cercetarii si 
Inovarii 

Lucrari Scoala de Arte si Meserii 
Miroslovesti  jud.Iasi valoare – 
345.940 lei 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Florin Constantinescu 
Grupul Parlamentar PSD+PC din 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 557 -

Senat Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1055.   
Anexa 3/25 
Ministerul Educatiei Cercetarii si 
Inovarii 

Gradinita cu Program Normal 
Tatarusi jud.Iasi- valoare 499.270 lei 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Florin Constantinescu 
Grupul Parlamentar PSD+PC din 
Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea.  
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1056.  Anexa 3/25 
Ministerul Educatiei Cercetarii si 
Inovarii 

Reabilitare Gradinita cu program 
normalCom. Miroslovesti ,  jud.Iasi – 
valoare – 900.000 lei 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Florin Constantinescu 
Grupul Parlamentar PSD+PC din 
Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea.  
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1057.  Anexa 3/25 
Ministerul Educatiei Cercetarii si 
Inovarii 

Reabilitare Scoala cu clasele I- VIII 
Gastesti Pascani jud.Iasi – valoare 
497.858 lei 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Florin Constantinescu 
Grupul Parlamentar PSD+PC din 
Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1058.  Anexa 3/25 
Ministerul Educatiei Cercetarii si 
Inovarii 

Scoala Generala clasele I- VIII sat 
Borsa com. Vladeni valoare- 27.622 
lei 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Florin Constantinescu 
Grupul Parlamentar PSD+PC din 
Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea.  
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
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este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1059.  Anexa 3/25 
Ministerul Educatiei Cercetarii si 
Inovarii 

Reabilitare Gradinita sat Pietrosu 
com. Tatarusi jud.Iasi.498.040. lei 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Florin Constantinescu 
Grupul Parlamentar PSD+PC din 
Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea.  
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1060.  Anexa 3/25 
Ministerul Educatiei Cercetarii si 
Inovarii 

Scoala cu clasele I-VIII Blagesti 
Pascani jud. Iasi – valoare 96.000 lei 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Florin Constantinescu 
Grupul Parlamentar PSD+PC din 
Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
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finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1061.  Anexa 3/25 
Ministerul Educatiei Cercetarii si 
inovarii 

Reabilitare Gradinita cu program 
normal sat Gastesti, jud. Iasi valoare – 
196.000 lei 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Florin Constantinescu 
Grupul Parlamentar PSD+PC din 
Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea.  
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1062.  Anexa 3/25 
Ministerul Educatiei Cercetarii si 
inovarii 

Reabilitare Colegiul Tehnic de cai 
ferate Unirea , jud. Iasi, valoare 
51.300 lei 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Florin Constantinescu 
Grupul Parlamentar PSD+PC din 
Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1063.  Anexa 3/25 
Ministerul Educatiei Cercetarii si 
inovarii 

Reabilitare Liceul Economic Nicolae 
Iorga, Pascani jud Iasi, valoare 11.800 
lei 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Florin Constantinescu 
Grupul Parlamentar PSD+PC din 
Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1064.  Anexa 3/25 
Ministerul Educatiei Cercetarii si 
inovarii 

Reabilitare Scoala Generala Iordachi 
Cantacuzino, Pascani, jud Iasi, 
valoare 12.900 lei 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Florin Constantinescu 
Grupul Parlamentar PSD+PC din 
Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 
  

1065.  Anexa 3/25 
Ministerul Educatiei Cercetarii si 
inovarii 

Reabilitare Gradinita cu program 
normal sat Bosteni- Pascani, jud. Iasi. 
Valoare: 100.000 lei 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Florin Constantinescu 
Grupul Parlamentar PSD+PC din 
Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1066.  Anexa 3/25 
Ministerul Educatiei Cercetarii si 
inovarii 

Reabilitare Gradinita cu program 
normal Bereslogi, jud. Iasi, valoare 
66.500 lei 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Florin Constantinescu 
Grupul Parlamentar PSD+PC din 
Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea.  
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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1067.  Anexa 3/25 

Ministerul Educatiei Cercetarii si 
inovarii 

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII 
Heci, comuna Lespezi, valoare 50.500 
mii lei 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Florin Constantinescu 
Grupul Parlamentar PSD+PC din 
Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea.  
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1068.  Anexa 3/25 
Ministerul Educatiei Cercetarii si 
inovarii 

Reabilitare SAM Plugari, jud. Iasi, 
valoare 218 mii lei 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Florin Constantinescu 
Grupul Parlamentar PSD+PC din 
Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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1069.  Anexa 3/25 

Ministerul Educatiei Cercetarii si 
inovarii 

Finalizare lucrari Scoala cu clasele I-
VIII Borosoaia- gradinita, jud. Iasi, 
valoare 786 mii lei 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Florin Constantinescu 
Grupul Parlamentar PSD+PC din 
Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1070.  Anexa 3/25 
Ministerul Educatiei Cercetarii si 
inovarii 

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII 
Contesti, com Valea Seaca, jud Iasi, 
valoare 320 mii lei 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Florin Constantinescu 
Grupul Parlamentar PSD+PC din 
Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea.  
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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1071.  Anexa 3/25 

Ministerul Educatiei Cercetarii si 
inovarii 

Constructie Sala de sport sat Crivesti, 
com Vanatori, jud Iasi, valoare 
1000000 lei 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Florin Constantinescu 
Grupul Parlamentar PSD+PC din 
Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea.  
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
finanţarea lucrărilor pentru 
construcţia de săli de sport se 
realizează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, care are 
în derulare un astfel de program 

1072.  Anexa 3/25 
Ministerul Educatiei Cercetarii si 
inovarii 

Reabilitare Gradinita cu program 
normal Gastesti jud Iasi, valoare 
196000 lei 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Florin Constantinescu 
Grupul Parlamentar PSD+PC din 
Senat 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de învăţământ 
menţionată se impune reabilitarea.  
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1073.  Anexa nr.3/25, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 3/25 cu 
suma de : 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 
 - construcţia corp şcoala 10 clase la 
Liceul Octavian Goga ,din 
Localitatea Huedin, jud Cluj 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
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Autori: Senator PSD Alexandru 
Cordoş 
  

 - valoare – 1.961.000 lei  
 
 - construcţia campusului  şcolar 10 
Sali la Grupul Şcolar Huedin,str 
Horea localitatea  Huedin ,jud Cluj 
 - valoare- 21.914.238 lei 
 
-renovarea acoperişului Scolii 
generale sat Rediu comuna Aiton, 
jud. Cluj-valoare: 200.000 lei 
 
 
-renovare scosla Generala cu clasele 
I-IV Luna de Jos,comuna 
Dabaca,jud Cluj 
-valoare 
 
 
-renovare scoala “Gelu 
Romanau”sat dabaca,comuna 
Dabaca jud Cluj 
-valoare- 
   
 -reabilitare Scoala Ciucea, com. 
Ciucea, jud. Cluj 
 - valoare – 1.400.000 lei 
 
 
 
 -Grădiniţa cu program prelungit, 
com. Viişoara, jud. Cluj 
 - valoare – 450.000 lei 
 

propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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 -Scoala Maghiara, com. Viişoara, 
jud. Cluj 
 - valoare – 500.000 lei 
 
  
 
- Liceul Teoretic “Gelu 
Voievod”(şcoala veche) localitatea 
Gilău ,jud Cluj 
-reparatii  
-valoare – 10000 lei 
 
 
 
-Primaria Mihai Viteazu  “Asociatia 
cultural sportiva Arieşana  Fii 
Motilor”,localitatea Mihai Viteazu 
,jud Cluj 
-Sustinerea activitatii cultural- 
sportive 
-Valoare 10000 lei 
 
-Achiziţionare Centrala Termică 
Scoala generala Ştefan Pascu 
localitatea  Apahida,jud Cluj 
-valoare- 10000 lei 
 
-continuarea lucrarii Liceul Teoretic 
“Gelu Voievod”(şcoala veche) 
localitatea Gilău ,jud Cluj 
-valoare – 10000 lei 
 
Sursa de finanţare: 
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- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului  
 

1074.  Ministerul Educatiei, 
Cercetarii,Tineretului şi Sportului 
 
Anexa nr.3/25/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii,Tineretului şi Sportului,cu 
suma de 1.400.000 lei,necesara 
finalizare lucrari in continuare  
 
-Scoala cu clasele I-VIII Turluianu 
Nr. 1,Beresti-Tazlau, , judeţul Bacău  
 
 
 
Autor: senator PSD Elena Mitrea 
 

Lucrare in continuare 
-lipsă de spaţiu (o parte a şcolii 
funcţionează în spaţiu închiriat şi 
sunt folosite toate încăperile 
disponibile- cancelarie, biblioteca, 
laborator AEI) cu populaţie şcolară 
în creştere. Au  fost parcurse etapele 
de proiectare şi licitaţie a lucrărilor 
de construire.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, art. 
01 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1075.  Ministerul Educatiei, 
Cercetarii,Tineretului şi Sportului 
 
Anexa nr.3/25/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii,Tineretului şi Sportului,cu 
suma de 200.000 lei,pentru: 
- Şcoala cu clasele I-VIII Enăcheşti, 
Beresti-Tazlau, , judeţul Bacău –
dotare utilităţi – încălzire centrală  
 
Autor: senator PSD Elena Mitrea 
 

- lucrare în continuare. A fost 
parcursă etapa de proiectare şi 
achiziţionare parţială de materiale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, art. 
01 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
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finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1076.  Ministerul Educatiei, 
Cercetarii,Tineretului şi Sportului 
 
Anexa nr.3/25/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii,Tineretului şi Sportului,cu 
suma de 100.000 lei ,pentru: 
- Şcoala de arte şi meserii Bereşti 
Tazlău, judeţul Bacău –dotare 
utilităţi- grupuri sanitare şi încălzire 
centrală  
 
 
Autor: senator PSD Elena Mitrea 
 

-lucrare în continuare. A fost 
parcursă etapa de proiectare şi 
construire parţială a clădirii 
grupurilor sanitare. 
  
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, art. 
01 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1077.  Ministerul Educatiei, 
Cercetarii,Tineretului şi Sportului 
 
Anexa nr.3/25/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii,Tineretului şi Sportului,cu 
suma de 300.000 lei pentru: 
 
- Şcoala cu clasele I-IV Boşoteni, 
Beresti-Tazlau, , judeţul Bacău – 
acoperiş; reabilitare termică; reparaţii 
interioare; grupuri sanitare  
 
 
Autor: senator PSD Elena Mitrea 
 

-Se impune reabilitarea şcolii în care 
funcţionează şi grădiniţa. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, art. 
01 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1078.  Ministerul Educatiei, 
Cercetarii,Tineretului şi Sportului 
 
Anexa nr.3/25/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii,Tineretului şi Sportului,cu 
suma de 200.000 lei pentru: 
 
- Şcoala cu clasele I-IV Româneşti, 
Beresti-Tazlau, judeţul Bacău – 
acoperiş; grupuri sanitare.  
 
 
Autor: senator PSD Elena Mitrea 
 

- Se impune reabilitarea şcolii în 
care funcţionează şi grădiniţa 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, art. 
01 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1079.  Ministerul Educatiei, 
Cercetarii,Tineretului şi Sportului 
 
Anexa nr.3/25/02 

 
- Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii,Tineretului şi Sportului,cu 
suma de 200.000 lei pentru: 
 
Şcoala cu clasele I-IV Prisaca, 
Beresti-Tazlau,judeţul Bacău – 
acoperiş; interioare; grupuri sanitare. 
 
Autor: senator PSD Elena Mitrea 

 
- Se impune reabilitarea şcolii în 
care funcţionează şi grădiniţa 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, art. 
01 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 571 -

exerciţiului bugetar. 
  

1080.  Ministerul Educatiei, 
Cercetarii,Tineretului şi Sportului 
Anexa nr.3/25/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii,Tineretului şi Sportului,  cu 
suma de 700.000 lei  necesara pentru : 
-Finalizarea scolii cu clasele I – IV 
Calini, Colonesti judetul Bacau. 
 
Autor: senator PSD Elena Mitrea 
 

Scoala actuala prezinta pericol de a 
se prabusi. 
 
 Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, art. 
01 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1081.  Ministerul Educatiei, 
Cercetarii,Tineretului şi Sportului 
Anexa nr.3/25/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii,Tineretului şi Sportului cu 
suma de  500.000 lei necesara pentru: 
 
-Modernizare Scoala Poieni, 
Marginei, judetul Bacau. 
 
Autor: senator PSD Elena Mitrea 
 

Activitatea scolara se desfasoara in 
conditii improprii. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, art. 
01 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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1082.  Ministerul Educatiei, 

Cercetarii,Tineretului şi Sportului 
Anexa nr.3/25/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii,Tineretului şi Sportului cu 
suma de 900.000 lei,necesara pentru : 
 
-Modernizare Scoala Margineni, 
judetul Bacau. 
 
Autor: senator PSD Elena Mitrea 
 

Activitatea scolara se desfasoara in 
conditii improprii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, art. 
01 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1083.  Ministerul Educatiei, 
Cercetarii,Tineretului şi Sportului 
Anexa nr.3/25/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii,Tineretului şi Sportului cu 
suma de 1.500.000 lei,necesara pentru 
: 
 
-Constructie Gradinita , Marginei, 
judetul Bacau. 
  
Autor: senator PSD Elena Mitrea 
 

Nu exista gradinita in comuna  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, art. 
01 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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1084.  Ministeru Educatiei, 

Cercetarii,Tineretului şi Sportului 
Anexa nr.3/25/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii,Tineretului şi Sportului cu 
suma de 671.000 lei,necesara pentru : 
 
- Scoala- Sat Cucuieti, Solont, judetul 
Bacau dotare  cu centrala termica,  
 
Autor: senator PSD Elena Mitrea 
 

Conditii improprii. 
 
 Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, art. 
01 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1085.  Ministerul Educatiei, 
Cercetarii,Tineretului şi Sportului 
Anexa nr.3/25/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii,Tineretului şi Sportului cu 
suma de 408.000 lei,necesara pentru : 
 
-Modernizare Scoala cu clase I-VIII 
corp A-B, Cucuieti, Solont, judetul 
Bacau 
 
 
Autor: senator PSD Elena Mitrea 
 
  

Scoala nu dispune de izolatie 
termica,(invelitorile la o parte din 
corpuri sunt degradate-ploua in 
salile de clasa),sistemul sanitar nu 
functioneaza  datorita lipsei unui 
sistem de canalizare,tamplaria 
exterioara cat si cea interioara 
necesita a fi inlocuita.Lipsa material 
didactic.  
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, cap.5001, 
grupa 50, art. 01 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, art. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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01 
 

  

1086.  Ministerul Educatiei, 
Cercetarii,Tineretului şi Sportului 
Anexa nr.3/25/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii,Tineretului şi Sportului cu 
suma de 130.000 lei,necesara pentru : 
 
- Modernizare Scoala cu clasele I-V 
Sarata-Solont, judetul Bacau. 
 
Autor: senator PSD Elena Mitrea 
 
 
 

Scoala nu dispune de izolatie 
termica,(invelitorile la o parte din 
corpuri sunt degradate-ploua in 
salile de clasa),sistemul sanitar nu 
functioneaza  datorita lipsei unui 
sistem de canalizare,tamplaria 
exterioara cat si cea interioara 
necesita a fi inlocuita.Lipsa material 
didactic. 
  
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, art. 
01 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1087.  Ministerul Educatiei, 
Cercetarii,Tineretului şi Sportului 
Anexa nr.3/25/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii,Tineretului şi Sportului cu 
suma de 408.000  lei,necesara pentru : 
 
-Modernizare Scoala cu clase I-VIII 
corp A-B-C- Solont, judetul Bacau 
 
 
Autor: senator PSD Elena Mitrea 
 

Scoala nu dispune de izolatie 
termica,(invelitorile la o parte din 
corpuri sunt degradate-ploua in 
salile de clasa),sistemul sanitar nu 
functioneaza  datorita lipsei unui 
sistem de canalizare,tamplaria 
exterioara cat si cea interioara 
necesita a fi inlocuita.Lipsa material 
didactic. 
 
 Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, art. 
01 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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1088.  Ministerul Educatiei, 

Cercetarii,Tineretului şi Sportului 
Anexa nr.3/25/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii,Tineretului şi Sportului cu 
suma de 250.000  lei,necesara pentru : 
-reabilitarea termica Scoala claselele 
V-VIII-Dealul-Morii,jud.Bacau 
 
Autor: senator PSD Elena Mitrea 
 

Scoala are o vechime de peste 50 de 
ani.Se impune schimbarea 
tamplariei.  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, art. 
01 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1089.  Ministerul Educatiei, 
Cercetarii,Tineretului şi Sportului 
Anexa nr.3/25/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Educatiei, 
Cercetarii,Tineretului şi Sportului cu 
suma de 500.000  lei,necesara 
continuarii lucrarilor campusului 
Scoala de Arte si Meserii –Grup 
Scolar Al.Vlahuta –Podu 
Turcului,jud.Bacau 
 
Autor: senator PSD Elena Mitrea 
 

Campusul scolarizeaza elevi din 
toate localitatile limitrofe 
 
 Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, art. 
01 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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1090.  Anexa nr. 3/25/29 

La Bugetul MECTS 
Suplimentarea bugetului de stat cu 
suma de 5.000.000 RON pentru 
continuarea lucrărilor la obiectivul 
Sala Polivalentă - baza sportivă nr. 2 
la Universitatea Politehnica din 
Timişoara. 
AUTOR: 
Senator Prof. univ. dr. Nicolae ROBU 
 

Motivare: Alocarea este strict 
necesară pentru finalizarea acelor 
lucrări care se pot deteriora în cazul 
întreruperii lucrărilor . 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
  

1091.  Anexa nr. 3/25/29 
La Bugetul MECTS 

Suplimentarea bugetului de stat cu 
suma de 8.000.000 RON pentru 
continuarea lucrărilor la obiectivul 
extindere spaţii de învăţământ şi 
cercetare la Centrul de documentare, 
formare continuă şi transfer 
tehnologic din cadrul  Universitatea 
Politehnica din Timişoara. 
AUTOR: 
Senator Prof. univ. dr. Nicolae ROBU 
 

Motivare: Alocarea este strict 
necesară pentru finalizarea acelor 
lucrări care se pot deteriora în cazul 
întreruperii lucrărilor . 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate  
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar urma să fie suplimentate. De 
asemenea, sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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1092.  Anexa 1/6501 Se alocă suma de 300.000 de lei 

pentru finanţarea posturilor de 
instructori sportivi în judeţul Bihor. 
Senator Ioan Mang 

Apreciind la adevărata valoare 
importanţa construirii sălălor de 
sport la sate, consider că acestea nu-
şi demonstrează eficienţa în lipsa 
unei activităţi intense şi a cooptări 
tinerilor în activităţi sportive 
desfăşurate sub îndrumarea unui 
instructor sportivv specializat. În 
urma unui studiu făcut în judeţul 
unde se află colegiul uninominal în 
care am fost ales am ajuns la 
concluzia că existenţa unui astfel de 
instructor este absolut necesară. 
Existenţa finanţării unui astfel de 
post ar asigura înfiinţarea lui.  

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizat bugetul 
cărui ordonator principal de 
credite ar urma să fie suplimentat 
şi nici capitolul şi titlul de 
cheltuieli. De asemenea, nu se 
precizează sursa de finanţare.  

1093.  Anexa 1/6501 Se alocă suma de 100.000 de lei 
pentru amenajarea unui club al 
tineretului în localitatea Nojorid, 
comuna Nojorid, judeţul Bihor 
Senator Ioan Mang 

Deşi pare o idee depăşită 
organizarea unor astfel de cluburi, 
ele sunt mai mult decât necesare în 
special în localităţile rurale aflate în 
apropierea municipiilor, deoarece 
studiile arată că tinerii din aceste 
zone au o predispoziţie ridicată la 
aspectele negative din urban 
(etnobotanice, droguri, etc) însă, în 
acelaşi timp au o receptivitate 
crescuttă faţă de activităţi ce 
angrenează comunitatea. Localitatea 
în discuţie este situată în vecinătatea 
municipiului Oradea şi se încadrează 
în profilul prezentat.  

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizat bugetul 
cărui ordonator principal de 
credite ar urma să fie suplimentat 
şi nici capitolul şi titlul de 
cheltuieli. De asemenea, nu se 
precizează sursa de finanţare.  

1094.  Anexa 1/6501 Se alocă suma de 120.000 de lei 
pentru achiziţionarea unui microbuz 

Deşi au fost făcute nenumărate 
demersuri pentru ca această 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
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şcolar în localitatea Gepiu, comuna 
Gepiu, judeţul Bihor.  
Senator Ioan Mang 

localitate să primească un mijloc de 
transport pentru elevii şcolii din 
comună, acest lucru nu s-a realizat 
iar elevvii din satele componente 
sunt nevoiţi să se deplaseze pe jos. 

formulat, nefiind precizat bugetul 
cărui ordonator principal de 
credite ar urma să fie suplimentat 
şi nici capitolul şi titlul de 
cheltuieli. De asemenea, nu se 
precizează sursa de finanţare.  

1095.  Anexa 1/6501 Se alocă suma de 300.000 de lei 
pentru reabilitarea Şcolii cu Clasele I-
VIII din localitatea Drăgăneşti, 
comuna Drăgăneşti. 
Senator Ioan Mang 

Şcoala în discuţie are nevoie urgentă 
de reparaţii şi modernizări pentru ca 
actul educaţional să se desfăşoare în 
condiţii optime. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizat bugetul 
cărui ordonator principal de 
credite ar urma să fie suplimentat 
şi nici capitolul şi titlul de 
cheltuieli. De asemenea, nu se 
precizează sursa de finanţare.  

1096.  Anexa 1/6501 Se alocă suma de 300.000 de lei 
pentru reabilitarea Şcolii cu Clasele I-
VIII din localitatea Mizieş, comuna 
Drăgăneşti. 
Senator Ioan Mang 

Şcoala în discuţie are nevoie urgentă 
de reparaţii şi modernizări pentru ca 
actul educaţional să se desfăşoare în 
condiţii optime. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizat bugetul 
cărui ordonator principal de 
credite ar urma să fie suplimentat 
şi nici capitolul şi titlul de 
cheltuieli. De asemenea, nu se 
precizează sursa de finanţare.  

1097.  Anexa 1/6501 Se alocă suma de 70.000 de lei pentru 
plata lucrărilor de reabilitare la Şcoala 
cu Clasele V-VIII din localitatea 
Pocola, comuna Pocola. 
Senator Ioan Mang 

Deşi lucrările de reabilitare au fost 
finalizate de mai bine de doi ani, a 
rămas această restanţă de plată.  

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizat bugetul 
cărui ordonator principal de 
credite ar urma să fie suplimentat 
şi nici capitolul şi titlul de 
cheltuieli. De asemenea, nu se 
precizează sursa de finanţare.  

1098.  Anexa 1/6501 Se alocă suma de 200.000 de lei 
pentru reabilitarea Grădiniţei din 

Grădiniţa în discuţie are nevoie 
urgentă de reparaţii şi modernizări 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
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localitatea Feneriş, comuna Pocola. 
Senator Ioan Mang 

pentru ca actul educaţional să se 
desfăşoare în condiţii optime. 

formulat, nefiind precizat bugetul 
cărui ordonator principal de 
credite ar urma să fie suplimentat 
şi nici capitolul şi titlul de 
cheltuieli. De asemenea, nu se 
precizează sursa de finanţare.  

1099.  Anexa 1/6501 Se alocă suma de  800.000 de lei 
pentru amenajarea unei Grădiniţe cu 
program prelungit şi a unui centru 
school after school în localitate 
Pocola comuna Pocola, judeţul Bihor. 

Senator Ioan Mang 

Mediul rural a fost întotdeauna 
vitregit de o educaţie la un nivel 
corespunzător. Lipsa unei grădiniţe 
cu program prelungit afectează şi 
familiile ce sunt nevoite să sacrifice 
unul dintre părinţi pentru a avea 
grijă de copilul ce stă la grădiniţă 
doar până la ora 12. O asemenea 
instituţie este mai mult decât 
necesară la nivelul unei comune 
Finanţarea se poate face din 
împrumuturile externe sau din 
fondurile destinate investiţiilor din 
bugetul ministerului. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizat bugetul 
cărui ordonator principal de 
credite ar urma să fie suplimentat 
şi nici capitolul şi titlul de 
cheltuieli. De asemenea, nu se 
precizează sursa de finanţare.  

1100.  Anexa 1/6501 Se alocă suma de 500.000 de lei 
pentru amenajarea unei baze sportive 
în localitatea Pocola, comuna Pocola, 
judeţul Bihor. 
Senator Ioan Mang. 

Sportul de masă trebuie încurajat, şi 
din acest motiv amenajarea unor 
baze sportivve în localităţile 
reşedinţă de comună este absolut 
necesară.  

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizat bugetul 
cărui ordonator principal de 
credite ar urma să fie suplimentat 
şi nici capitolul şi titlul de 
cheltuieli. De asemenea, nu se 
precizează sursa de finanţare.  

1101.  Anexa 1/6501 Se alocă suma de  800.000 de lei 
pentru amenajarea unei Grădiniţe cu 
program prelunguit şi a unui centru 
school after school în localitate 
Remetea comuna Remetea, judeţul 

Mediul rural a fost întotdeauna 
vitregit de o educaţie la un nivel 
corespunzător. Lipsa unei grădiniţe 
cu program prelungit afectează şi 
familiile cae sunt nevoite să sacrifice 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizat bugetul 
cărui ordonator principal de 
credite ar urma să fie suplimentat 
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Bihor. 

Senator Ioan Mang. 

unul dintre părinţi pentru a avea 
grijă de copilul ce stă la grădiniţă 
doar până la ora 12. O asemenea 
instituţie este mai mult decât 
necesară la nivelul unei comune 
Finanţarea se poate face din 
împrumuturile externe sau din 
fondurile destinate investiţiilor din 
bugetul ministerului. 

şi nici capitolul şi titlul de 
cheltuieli. De asemenea, nu se 
precizează sursa de finanţare.  

1102.  Anexa 1/6501 Se alocă suma de 1.200.000 de lei 
pentru reabilitarea Şcolii cu Clasele I-
VIII din localitatea Meziad, comuna 
Remetea. 
Senator Ioan Mang 

Şcoala în discuţie are nevoie urgentă 
de reparaţii şi modernizări pentru ca 
actul educaţional să se desfăşoare în 
condiţii optime. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizat bugetul 
cărui ordonator principal de 
credite ar urma să fie suplimentat 
şi nici capitolul şi titlul de 
cheltuieli. De asemenea, nu se 
precizează sursa de finanţare.  

1103.  Anexa 1/6501 Se alocă suma de 500.000 de lei 
pentru amenajarea unei baze sportive 
în localitatea Remetea, comuna 
Remetea, judeţul Bihor. 
Senator Ioan Mang. 

Sportul de masă trebuie încurajat, şi 
din acest motiv amenajarea unor 
baze sportivve în localităţile 
reşedinţă de comună este absolut 
necesară. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizat bugetul 
cărui ordonator principal de 
credite ar urma să fie suplimentat 
şi nici capitolul şi titlul de 
cheltuieli. De asemenea, nu se 
precizează sursa de finanţare.  

1104.  Anexa 1/6501 Se alocă suma de 600.000 de lei 
pentru amenajarea unei baze sportive 
în localitatea Căpâlna, comuna 
Căpâlna, judeţul Bihor. 
Senator Ioan Mang. 

Sportul de masă trebuie încurajat, şi 
din acest motiv amenajarea unor 
baze sportivve în localităţile 
reşedinţă de comună este absolut 
necesară. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizat bugetul 
cărui ordonator principal de 
credite ar urma să fie suplimentat 
şi nici capitolul şi titlul de 
cheltuieli. De asemenea, nu se 
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precizează sursa de finanţare.  
1105.  Anexa 1/6501 Se alocă suma de 250.000 de lei 

pentru plata lucrărilor de reabilitare la 
Şcoala cu Clasele I-IV din localitatea 
Căpâlna, comuna Căpâlna. 
Senator Ioan Mang 

Lucrările de reabilitare sunt aproape 
de finalizare însă din cauza neplăţii 
datoriilor, executantul refuză să 
continue lucrările. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizat bugetul 
cărui ordonator principal de 
credite ar urma să fie suplimentat 
şi nici capitolul şi titlul de 
cheltuieli. De asemenea, nu se 
precizează sursa de finanţare.  

1106.  Anexa 1/6501 Se alocă suma de 500.000 de lei 
pentru amenajarea unei grădiniţe cu 
program normal în localitatea Ginta, 
comuna Căpâlna, judeţul Bihor. 
Senator Ioan Mang 

În această localitate există o 
grădiniţă care funcţionează într-un 
imobil retrocedat şi pentru care se 
percepe o chirie consistentă. 
Primăria a identificat imobilul în 
care poate funcţiona grădiniţa, este 
proprietatea primăriei şi are nevoie 
de modificări şi adaptări specifice.  

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizat bugetul 
cărui ordonator principal de 
credite ar urma să fie suplimentat 
şi nici capitolul şi titlul de 
cheltuieli. De asemenea, nu se 
precizează sursa de finanţare.  

1107.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  la ,,Capitolul 
6501 Invatamant, grupa 71 , aliniatul 
01, Construcţii,, cu suma de 10.000 
mii lei pentru : 

- “Biblioteca Centrala” la 
Universitatea Politehnica din 
Bucuresti 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului si 
bugetul Administratiei Prezidenţiale    
 
Autori : senatorii PSD Ecaterina 

Universitatea are un volum mare de 
carte impartit in multe locatii care nu 
asigura conditii optime pentru 
studierea lor. Necesitatea studierii 
materialelor bibliografice in format 
electronic de catre studenti (peste 
20.000) a dus la necesitatea 
construirii unei cladiri care sa 
asigure  conditii de ultima generatie 
pentru studenti. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar, iar 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor 
specifice ale instituţiei respective. 
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Andronescu si Titus Corlatean,  
deputat PSD Aura Vasile 

- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 

1108.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  la ,,Capitolul 
6501 Invatamant, grupa 71 , aliniatul 
01, Construcţii,, cu suma de 10.000 
mii lei pentru : 

- “Aula - Sala de conferinte” la 
Universitatea Politehnica din 
Bucuresti 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului si 
bugetul Administratiei Prezidenţiale    
 
Autori : senatorii PSD Ecaterina 

Universitatea nu dispune de o sala 
de conferinte moderna si 
dimensionata pentru numarul mare 
de studenti si cadre didactice precum 
si pentru sustinerea si organizarea 
manifestarilor internationale.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar, iar 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor 
specifice ale instituţiei respective. 
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Andronescu si Titus Corlatean,  
deputat PSD Aura Vasile 

- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 

1109.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  la ,,Capitolul 
6501 Invatamant, grupa 71 , aliniatul 
01, Construcţii,, cu suma de 10.000 
mii lei pentru : 

- “Cladire Facultatea Inginerie 
Aerospatiala si Chimie 
Aplicata si Stiinta 
Materialelor” la Universitatea 
Politehnica din Bucuresti 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului si 
bugetul Administratiei Prezidenţiale    

Cele doua facultati functioneaza in 
mai multe locatii (cladiri vechi si 
degradate) ceea ce duce la cheltuieli 
mari pentru intretinere lor. 
Deasemenea studentilor le este greu 
sa se deplaseze intre locatii pentru 
cursurile studiate. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar, iar 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor 
specifice ale instituţiei respective. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 584 -

 
Autori : senatorii PSD Ecaterina 
Andronescu si Titus Corlatean,  
deputat PSD Aura Vasile 

- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 

1110.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  la ,,Capitolul 
6501 Invatamant, grupa 71 , aliniatul 
01, Construcţii,, cu suma de 2.500 mii 
lei pentru : 

- “Cladire Catedra de 
Calculatoare si spatii de 
cercetare pentru Facultatea de 
Automatica si Calculatoare” la 
Universitatea Politehnica din 
Bucuresti 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului si 

Numarul mare de studenti, in 
crestere fata de anii anteriori, 
precum si activitatea de cercetare 
necesita spatii care in present sunt 
insuficiente si nu asigura conditii 
optime. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar, iar 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor 
specifice ale instituţiei respective. 
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bugetul Administratiei Prezidenţiale    
 
Autori : senatorii PSD Ecaterina 
Andronescu si Titus Corlatean,  
deputat PSD Aura Vasile 

- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 

1111.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  la ,,Capitolul 
6501 Invatamant, grupa 71 , aliniatul 
01, Construcţii,, cu suma de 5.000 mii 
lei pentru : 

- “Camin studentesc in 
Complex Regie” la 
Universitatea Politehnica din 
Bucuresti 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului si 
bugetul Administratiei Prezidenţiale    
 

Universitatea intampina in fiecare an 
greutati in asigurarea cazarii tuturor 
studentilor care solicita acest lucru.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar, iar 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor 
specifice ale instituţiei respective. 
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- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 
 

1112.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  la ,,Capitolul 
6501 Invatamant, grupa 71 , aliniatul 
01, Construcţii,, cu suma de 2.500 mii 
lei pentru: 

1. “Bransament apa potabila Dn 
315, B-dul Iuliu Maniu nr. 6” 
la Universitatea Politehnica 
din Bucuresti 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului si 
bugetul Administratiei Prezidenţiale    

Bransamentul existent traverseaza 
incinta unei societati din vecinatate 
care are in vedere noi constructii. 
Aceasta situatie impune mutarea in 
incinta universitatii. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar, iar 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor 
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Autori : senatorii PSD Ecaterina 
Andronescu si Titus Corlatean,  
deputat PSD Aura Vasile 

specifice ale instituţiei respective. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 

1113.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  la ,,Capitolul 
6501 Invatamant, grupa 71 , aliniatul 
01, Construcţii,, cu suma de 2.500 mii 
lei pentru : 

- “Alimentare cu apa din surse 
subterane Complex Regie” la 
Universitatea Politehnica din 
Bucuresti 

 
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la dispoziţia Guvernului si 
bugetul Administratiei Prezidenţiale    
 
Autori : senatorii PSD Ecaterina 
Andronescu si Titus Corlatean,  
deputat PSD Aura Vasile 

Complexul Regie are un consum de 
apa echivalent cu cel al unui orasel 
ceea ce duce la cheltuieli mari. 
Acest fapt necesita solutii alternative 
pentru asigurarea cosumului de apa 
necesar. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar, iar 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor 
specifice ale instituţiei respective.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 

1114.  Anexa nr. 3/25 40/16 
Anexă nouă la bugetul MECTS 

Alocarea sumei necesare funcţionării 
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din 
România. Fila de buget propusă este 
anexată. 
 
DEPUTAT   PSD de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 
 
DEPUTAT   PSD de Iaşi 
Prof. univ. dr. ing. Anghel 
STANCIU 

Motivare: Pentru susţinerea 
activităţii la nivelul anului 2010, faţă 
de care s-au eliminat prevederile 
referitoare la plata indemnizaţiilor 
membrilor AOSR. 
Sursa de finanţare De la bugetul 
Centrului Naţional pentru 
Dezvoltarea Învăţământului 
Profesional şi Tehnic (CNDIPT), 
unde sunt prevăzute subvenţii de 16 
milioane RON:  

Se propune respingerea, întrucât 
nu există bază legală pentru 
finanţarea acestei instituţii din 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. Conform Legii 
nr.31/2007, Academia Oamenilor 
de Ştiinţă este ordonator principal 
de credite, iar potrivit  OUG 
nr.79/2010, se finanţează din 
venituri proprii. 

 
ANEXA - FILA DE BUGET 

Bugetul pe anul 2011 
Sume alocate de la bugetul de stat 

 

DENUMIRE ARTICOL TOTAL AN 

I. SUBVENTII DE LA BUGET  2.450.836 

TOTAL CHELTUIELI CURENTE 01 2.450.836 

TITLUL I - CHELTUIELI DE  
PERSONAL 

10 1.691.908,00 

Cheltuieli salariale in bani 10,01 1.333.727,00 
Salarii de baza 10,01,01 1.015.889,00 
Salarii de merit 10,01,02 23.172,00 
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Indemnizatii de conducere 10,01,03 28.820,00 
Spor vechime 10,01,04 160.755,00 

Spor pt conditii de munca 10,01,05 65.808,00 
Alte sporuri 10,01,06 2.805,00 

Ore suplimentare 10,01,07 0,00 
Fond de premii 10,01,08 35.490,00 

Fond pt posturi ocupate 
            prin cumul 

10,01,10 0,00 

Fond  aferent platii cu ora 10,01,11 0,00 
Indemnizatii de delegare 10,01,13 988,00 

Alte drepturi salariale 10,01,30 0,00 

Contributii 10,03 358.181,00 

Contributii de asigurari sociale  
            de stat 

10,03,01 271.317,00 

Contributii de asigurari de somaj 10,03,02 4.340,00 
Contributii de asig soc de sanatate 10,03,03 69.162,00 

Contributii de asig pentru accidente  
            de munca si boli profesionale 

10,03,04 3.994,00 

Contributii pentru concedii si  
            indemnizatii 

10,03,06 9.368,00 

Contributii la fondul de garantare 
            al creantelor salariale 

10,03,07 0,00 

TITLUL II-BUNURI SI SERVICII 20 563.974,61 

Bunuri si Servicii 20,01 196.333,47 

Furnituri de birou 20,01,01 9.747,29 
Materiale pt curatenie 20,01,02 2.188,37 

Incalzit, iluminat si forat motrica 20,01,03 28.499,55 
Apa, canal, salubritate 20,01,04 2.913,49 

Carburanti si lubrefianti 20,01,05 20.000,00 
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Piese de schimb 20,01,06 0,00 

Posta, telecomunicatii, radio, TV 
             internet 

20,01,08 25.359,91 

Materiale si prestari de servicii cu 
             caracter functional 

20,01,09 13.627,91 

Alte bunuri si servicii pt întreţinere 
              si funcţionare 

20,01,30 93.996,95 

REPARATII CURENTE 20,02 119.202,71 

BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE 
INVENTAR 

20,05 35.968,30 

Uniforme si echipament 20,05,01 0,00 
Lenjerie si accesorii de pat 20,05,03 0,00 

Alte obiecte de inventar 20,05,30 35.968,30 

DEPLASARI, DETASARI,TRANSFERARI
20,06 28.015,09 

Deplasări interne, detaşări, 
              transferari 

20,06,01 28.015,09 

Deplasări externe 20,06,02 0,00 

CERCETARE DEZVOLTARE 20,1O 0,00 

CARTI, PUBLICATII SI MATERIALE 
DOCUMENTARE 

20,11 7.932,33 

PREGATIRE PROFESIONALA 20,13 37.214,00 

PROTECTIA MUNCII 20,14 2.696,01 

ALTE CHELTUIELI 20.30 136.612,70 
Protocol si reprezentare 20,30,02 1.219,57 

Chirii 20,30,04 12.395,98 
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20,30,30 122.997,15 

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 57  
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Ajutoare sociale 57,02  
Tichete de masa 57,02,04  

TITLUL IX - ALTE CHELTUIELI 59 0 

Sume acordate membrilor Academiei 
          Oamenilor de Ştiinţa din România 

59,29 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 194.953,47 

TITLUL X - ACTIVE NEFINANCIARE 71 194.953,47 

Active fixe 71,01 194.953,47 

Maşini, echipamente si mijloace 
                  de transport 

71,01,02 149.594,90 

Mobilier, aparatura birotica si alte 
                  active corporale 

71,01,03 0,00 

Alte active fixe 71,01,30 45.358,57 
 
 
 
 
 

1122. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  la ,,Capitolul 
6501 Invăţământ, grupa 71 , aliniatul 
01, Construcţii,, cu suma de 4900 mii 
lei necesară pentru: 
1.Reabilitarea şcolii generale cu 
clasele I-VIII Amarăştii de Sus, 
comuna Amarăştii de Sus, judeţul 
Dolj - 400 mii lei; 
2.Reabilitatea şcolii generale cu 
clasele I-VIII Popânzăleşti, sat 

Ţinând cont de faptul că în 
structura de populaţie a 
localităţilor, tinerii preşcolari şi 
şcolari deţin o pondere 
importantă şi având în vedere 
necesitatea asigurării bunei 
desfăşurări a activităţii didactice 
a elevilor încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată, se 
impune reabilitarea. 
Pentru studierea într-un mediu 
şcolar sănătos, de asemenea, este 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere. Astfel,  
cheltuielile de personal prevăzute 
în bugetul Secretariatului General 
al Guvernului au fost fundamentate  
astfel încât să poată fi asigurate 
drepturile salariale aferente 
personalului din instituţia 
respectivă, precum şi din 
instituţiile finanţate integral de la 
bugetul de stat, prin bugetul 
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Popânzăleşti, comuna Drăgoteşti, 
judeţul Dolj - 1600 mii lei; 
3.Reabilitarea  şcolii generale nr.2 cu 
clasele I-VIII Mârşani, comuna 
Mârşani, judeţul Dolj - 800 mii lei; 
4. Reabilitarea şcolii generale cu 
clasele I–VIII  Dioşti, comuna Dioşti, 
judeţul Dolj - cu  300 mii lei; 
5. Reabilitarea liceului  Malu Mare, 
comuna Malu Mare, judeţul Dolj, -  
1000 mii lei; 
6.Reabilitarea liceului Cârcea, 
comuna Cârcea, judeţul Dolj 800 mii 
lei. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

necesară reabilitarea instalaţiei 
electrice şi a încălzirii centrale 
care să asigure elevilor condiţiile 
corespunzătoare. 
 
Sursa de finanţare: Anexa 
nr.3/13- Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul 5001 
Cheltuieli –buget de stat, grupa 
10, cheltuieli de personal 

Secretariatului General al 
Guvernului.   
De altfel, în anexa nr. 3/25/29 la 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, 
în subsolul fisei cod obiectiv 5  
este înscrisă o notă potrivit căreia 
din creditele bugetare aprobate pe 
anul 2011 se pot utiliza sume pe 
bază de hotărâri ale Guvernului 
pentru obiective de investiţii, 
consolidări, reabilitări, reparaţii 
capitale, achiziţii de imobile, dotări 
independente şi laboratoare din 
învăţământul preuniversitar 

1123. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 100 mii lei pentru înlocuire 
acoperiş Şcoala cu clasele I-VIII 
Vărbilău, jud. Prahova. 

 
Autori : Grupul parlamentar  

PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Împiedicarea degradării 
imobilului în care se desfăşoară 
procesul de învăţământ. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, se face trimitere 
eronată la capitolul de cheltuieli 
5001, acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere, întrucât 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului a fost 
astfel dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 

1124. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 

Alocarea acestei sume este 
necesară pentru finalizarea 
lucrărilor şi împiedicarea 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, se face trimitere 
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5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 231.000 lei pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie a 
Şcolii Generale cls.1-8 zona 
„sinistraţi” din comuna Albeni, 
judeţul Gorj. 
 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

degradării celor deja efectuate. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

eronată la capitolul de cheltuieli 
5001, acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2011 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1125. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de   6 miliarde lei pentru 
extindere şi reabilitare şcoala 
Generală în comuna Fărăgău, judeţul 
Mureş. 
 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Împiedicarea degradării 
imobilului în care se desfăşoară 
procesul de învăţământ. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, se face trimitere 
eronată la capitolul de cheltuieli 
5001, acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2011 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1126. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de  
500.000 lei pentru construire şcoală, 

Îmbunătăţirea nivelului de trai al 
locuitorilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, nu se precizează 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
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grădiniţă şi sală de sport in localitatea 
Ideciu de Jos, judeţul Mureş. 
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

ar  urma să fie suplimentat. În ceea 
ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2011 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1127. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de  
3.085.794 lei pentru construire şcoală 
generală în sat Dedrad, comuna 
Batoş, judeţul Mureş. 
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Îmbunătăţirea nivelului de trai al 
locuitorilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizate 
capitolul şi titlul de cheltuieli care 
ar  urma să fie suplimentate. În 
ceea ce priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2011 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1128. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de  
600.000 lei pentru construire 
grădiniţă sat Goreni, comuna Batoş, 
judeţul Mureş. 
 

Îmbunătăţirea nivelului de trai al 
locuitorilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizat capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar  urma 
să fie suplimentate. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
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Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2011 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1129. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de  630 mii lei  
Necesară pentru reabilitarea 
Colegiului  Economic “Maria 
Teiuleanu” – Municipiul Piteşti   
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, se face trimitere 
eronată la capitolul de cheltuieli 
5001, acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2011 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1130. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 8.522 mii lei 
Necesară pentru continuarea 
lucrărilor la  Colegiul  „Dimitrie 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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Dima” – Municipiul Piteşti. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

exerciţiului bugetar. 

1131. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 3.500 mii lei, necesară 
pentru reabilitarea Grupului Şcolar 
Astra – Municipiul Piteşti cu suma de 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1132. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 200 mii lei, necesară pentru  
reabilitarea Şcolii Generale Nr. 1 
„Nicolae Simonide” – Municipiul 
Piteşti. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1133. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
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nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 235 mii lei necesară pentru 
reabilitarea Şcolii Generale Nr.2 – 
Municipiul Piteşti.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1134. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 1.200 mii lei necesară 
finalizării investiţiei la Şcoala 
Generală Nr.10 şi Grădiniţa – 
Municipiul Piteşti. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1135. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 93 mii lei  necesară pentru 
reabilitarea Şcolii Generale Nr. 12 
Municipiul Piteşti  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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1136. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 1.441 mii lei necesară pentru 
realizarea  investiţiei Grădiniţa cu 
Program Prelungit Nr. 4 – Municipiul 
Piteşti  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 
 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 
 

1137. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 1.124 mii lei necesară 
pentru  reabilitarea Colegiului 
Pedagogic „Carol I” – Municipiul 
Câmpulung  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 
 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 
 

1138. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 9.746 mii lei necesară 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale . 
 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
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pentru  Grup Şcolar Tehnologic 
(Campus Şcolar) – Municipiul 
Câmpulung  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

 

1139. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 178 mii lei necesară pentru 
reabilitarea Şcolii Generale Nr. 1 
„Oprea Iorgulescu” – Municipiul 
Câmpulung. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 
 

1140. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 400 mii lei necesară pentru  
reabilitarea Grupului Şcolar Auto – 
Municipiul Curtea de Argeş  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 
 

1141. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
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şi Sportului Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 500 mii lei necesară pentru  
reabilitarea Grupului Şcolar Agricol 
– Municipiul Curtea de Argeş  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 

în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 
 

1142. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 100 mii lei necesară pentru  
reabilitarea Grădiniţei cu Program 
Prelungit Nr.1 – Oraşul Mioveni  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

1143. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 1.407 mii lei  necesară 
pentru  reabilitarea Grădiniţei cu 
Program Prelungit (zona A-uri) – 
Oraşul Mioveni  
 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
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Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

1144. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 306 mii lei  necesară pentru  
reabilitarea şi asigurarea utilităţlor 
pentru Grup Şcolar – Oraşul 
Mioveni. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

1145. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 1.800 mii lei  necesară 
pentru reabilitarea Grădiniţei Robea 
– Oraşul Mioveni  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 

1146. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
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suma de 151 mii lei  necesară pentru 
reabilitarea Grupului Şcolar Agricol 
– Oraşul Costeşti  
 
Autori : Grupul parlamentar 
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

specifice ale acestuia 

1147. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 200 mii lei necesară pentru 
reabilitarea Grădiniţei cu Program 
Prelungit – Oraşul Costeşti. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

1148. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 665 mii lei necesară pentru  
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8 – 
Albota   
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

1149. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
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5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 80 mii lei  necesară pentru  
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-4 Cerbu – 
comuna Albota  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

1150. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 181 mii lei necesară pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8 Broşteni 
– comuna Aninoasa  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 
 

1151. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de  195 mii lei necesară pentru  
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8 Slănic – 
comuna Aninoasa . 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 
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1152. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 337 mii lei necesară pentru  
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8 – 
Căpăţâneni – comuna Arefu.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, se face trimitere 
eronată la capitolul de cheltuieli 
5001, acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere, întrucât 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale instituţiei respective. 
 

1153. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 1.312 mii lei necesară 
pentru reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8 – 
comuna Bascov. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, se face trimitere 
eronată la capitolul de cheltuieli 
5001, acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere, întrucât 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale instituţiei respective. 
 

1154. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, se face trimitere 
eronată la capitolul de cheltuieli 
5001, acesta reprezentând total 
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capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 1.513 mii lei necesară 
pentru  reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8 
Valea Ursului – comuna Bascov. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

cheltuieli buget de stat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere, întrucât 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale instituţiei respective. 

1155. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 756 mii lei necesară pentru  
reabilitarea şi asigurarea utilităţilor 
pentru Şcoala cu cls. 1-4 Glâmboc – 
comuna Bascov. 
  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor.

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, se face trimitere 
eronată la capitolul de cheltuieli 
5001, acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere, întrucât 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale instituţiei respective. 

1156. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 736 mii lei necesară pentru  
reabilitarea şi asigurarea utilităţilor 
pentru Şcoala cu cls. 1-4 Scheau – 
comuna Bascov. 
 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, se face trimitere 
eronată la capitolul de cheltuieli 
5001, acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere, întrucât 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
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Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

desfaşurarea activităţilor specifice 
ale instituţiei respective. 
 

1157. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 529 mii lei necesară pentru  
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-4 Groşi – 
comuna Băbana. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, se face trimitere 
eronată la capitolul de cheltuieli 
5001, acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere, întrucât 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale instituţiei respective. 
 

1158. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 348 mii lei necesară pentru 
reabilitarea şi asigurarea utilităţilor 
pentru Şcoala cu cls. 1-8 Slătioare – 
comuna Băbana. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, se face trimitere 
eronată la capitolul de cheltuieli 
5001, acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere, întrucât 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale instituţiei respective. 
 

1159. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
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şi Sportului Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 250 mii lei necesară pentru  
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8 – 
comuna Băiculeşti.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 

în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 

1160. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 300 mii lei necesară pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8 Valea 
Brazilor – comuna Băiculeşti  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor.

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 

1161. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 731 mii lei necesară pentru  
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8 Poeniţa 
– comuna Bălileşti. 
 
Autori : Grupul parlamentar  

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
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PSD+PC din Camera Deputaţilor. 
1162. Anexa nr.3/25 Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 350 mii lei necesară pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8 – 
comuna Bârla  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 

1163. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 100 mii lei  necesară pentru  
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8 Mândra 
– comuna Bârla  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

1164. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de  78 mii necesară pentru  
reabilitarea şi asigurarea utilităţilor 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
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pentru Şcoala cu cls. 1-4 Gămăceşti – 
comuna Berevoieşti.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

1165. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 150 mii lei necesară pentru  
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8 – 
comuna Bogaţi  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 
 

1166. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 605 mii lei necesară pentru  
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8 – 
comuna Boteni:  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 

1167. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 610 -

nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 493 mii lei necesară pentru  
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-4    Lunca 
– comuna Boteni  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 

şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 

1168. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinan ciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 442 mii lei  necesară pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8   – 
comuna Bradu. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 
 

1169. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinan ciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de  400 mii lei necesară 
pentru  
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8   Galeşu 
– comuna Brăduleţ  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 
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1170. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinan ciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de  926 mii lei  necesară pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8   şi 
Grădiniţei Vulpeşti – comuna 
Buzoeşti. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

1171. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinan ciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de  80 mii lei necesară pentru  
reabilitarea şi asigurarea de utilităţi 
pentru Şcoala  cu cls. 1-4 Tomşanca 
– comuna Buzoeşti. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

1172. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinan ciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de   156 mii lei necesară pentru 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, se face trimitere 
eronată la capitolul de cheltuieli 
5001, acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
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reabilitarea Grădiniţei Ioneşti – 
comuna Buzoeşti. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

nu poate fi avută în vedere, întrucât 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale instituţiei respective 

1173. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinan ciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de  56 mii lei necesară pentru  
 reabilitarea Grădiniţei Şerboeni – 
comuna Buzoeşti.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, se face trimitere 
eronată la capitolul de cheltuieli 
5001, acesta reprezentând total 
cheltuieli buget de stat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, aceasta 
nu poate fi avută în vedere, întrucât 
bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale instituţiei respective 

1174. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinan ciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de  250 mii lei  necesară pentru 
reabilitarea şi extinderea Şcolii cu cls 
cls.1-8 -  comuna Căldăraru. 
 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale instituţiei respective 

1175. Anexa nr.3/25 Ministerul Se suplimentează bugetul Lucrări începute în anii anteriori Se propune respingerea, întrucât 
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Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de  1.200 mii lei necesară 
pentrui reabilitarea Şcolii cu cls.1-8 – 
comuna Cepari.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 
 

sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, deoarece bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a fost 
astfel dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale instituţiei respective 

1176. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de  36 mii lei necesară pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls.1-4 Lacurile 
– comuna Ciofrângeni.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

1177. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de  195 mii lei necesară pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls.1-8 Bratia – 
comuna Ciomăgeşti. 
 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
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Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

1178. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de  440 mii lei necesară pentru 
reabilitarea Grupului Şcolar– comuna 
Corbeni.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

1179. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 76 mii lei necesară pentru  
reabilitarea Şcolii cu cls.1-8 Oeşti – 
comuna Corbeni.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

1180. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 160 mii lei  necesară pentru 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
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reabilitarea Grădiniţei comuna 
Corbeni.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

 

1181. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 100 mii lei necesară pentru 
reabilitarea şi asigurarea de utilităţi 
pentru Şcoala cls. 1-8 Leiceşti – 
comuna Coşeşti.    
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

1182. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 50 mii lei  necesară pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8 Petreşti 
– comuna Coşeşti. 
 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 
 
 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 

1183. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
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şi Sportului Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 70 mii lei necesară pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8 Priseaca 
– comuna Coşeşti.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 
 
 

în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 

1184. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 70 mii lei necesară pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8 Păcioiu  
– comuna Coşeşti. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor.

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 
 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 
 

1185. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 40 mii lei necesară pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8 
Lăpuşani – comuna Coşeşti. 
 
Autori : Grupul parlamentar  

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 
 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 
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PSD+PC din Camera Deputaţilor. 
1186. Anexa nr.3/25 Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 405 mii lei necesară pentru 
reabilitarea şi asigurarea de utilităţi 
pentru Şcoala cu cls. 1-8 Conţeşti – 
comuna Davideşti.   
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

1187. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 5.050 mii lei necesară 
pentru reabilitare şi extindere pentru 
Şcoala cu cls. 1-8 „Ion I. Petrică” – 
comuna Domneşti.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

1188. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
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suma de 220 mii lei necesară pentru  
 reabilitarea Şcolii cu cls. 1-4 – 
comuna Dragoslavele. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

specifice ale acestuia 
 

1189. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 1.665 mii lei  necesară 
pentru reabilitarea şi modernizarea 
Şcolii cu cls. 5-8, comuna 
Dragoslavele.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1190. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 442 mii lei  necesară pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-4  Valea 
Hotarului – comuna Dragoslavele.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1191. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
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şi Sportului Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 585 mii lei necesară pentru  
 reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8  – 
comuna Godeni. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1192. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 310 mii lei necesară pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-4  Capu 
Piscului – comuna Godeni.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor.

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1193. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 130 mii lei necesară pentru  
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-4  Malu – 
comuna Godeni.  
 
Autori : Grupul parlamentar  

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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PSD+PC din Camera Deputaţilor. 
1194. Anexa nr.3/25 Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 430 mii lei necesară pentru  
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8  – 
comuna Hârseşti.   
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1195. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 536 mii lei necesară pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8  – 
comuna Izvoru.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1196. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 1.737 mii lei necesară 
pentru  

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8  – 
comuna Lunca Corbului.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1197. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 1.006 mii lei necesară 
pentru reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8  
Bădiceni – comuna Mălureni.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1198. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 64 mii lei necesară pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8  – 
comuna Merişani. 
  
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1199. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
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nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 1.015 mii lei necesară 
pentru reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8  
şi sala de sport  Dobrogostea – 
comuna Merişani.   
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Ministerului Apărării Naţionale. fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia. 

1200. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 200 mii lei necesară pentru  
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-4  Malu 
Vânăt – comuna Merişani.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 

1201. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 760 mii lei necesară pentru  
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8  – 
comuna Miceşti.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia. 
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1202. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 279 mii lei neceasară pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-4  
Troislav – comuna Miceşti.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 

1203. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 438 mii lei neceasară pentru 
eabilitarea Şcolii cu cls. 1-8  şi a 
Grădiniţei Măţău – comuna Mioarele.
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 

1204. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 550 mii lei neceasară pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-4  
Ciocănăi – comuna Moşoaia.  

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
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Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

1205. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 820 mii lei neceasară pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8 – 
comuna Muşăteşti.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 
 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 
 

1206. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 223 mii lei neceasară pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8 Stroeşti 
– comuna Muşăteşti.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 
 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 
 

1207. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
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suma de 500 mii lei  neceasară pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8 – 
comuna Negraşi.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

 desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 

1208. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 600 mii lei neceasară pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8 Bârlogu 
– comuna Muşăteşti.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 
 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 

1209. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 178 mii lei neceasară pentru 
reabilitare şi extindere Şcoala cu cls. 
1-8 – comuna Nucşoara.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 
 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 
 

1210. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
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5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 173 mii lei neceasară pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8 – 
comuna Oarja.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 

Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

1211. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 200 mii lei neceasară pentru 
reabilitare şi asigurare utilităţi pentru 
Şcoala cu cls. 1-4 Găneşti – comuna 
Pietroşani.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

1212. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 630 mii lei neceasară pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8 – 
comuna Poienarii de Muscel.  
 
Autori : Grupul parlamentar  

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
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PSD+PC din Camera Deputaţilor 
1213. Anexa nr.3/25 Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 396 mii lei neceasară pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8 
Slobozia – comuna Popeşti.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 

1214. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 45 mii lei neceasară pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8 – 
comuna Priboieni.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

1215. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 60 mii lei neceasară pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-4 Valea 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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Mare – comuna Priboieni.  
 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1216. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 172 mii lei neceasară 
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8 
Deagurile – comuna Recea.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1217. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 332 mii lei neceasară pentru 
reabilitare Grădiniţă – comuna Recea 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1218. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 475 mii lei neceasară pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8 – 
comuna Rociu.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1219. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 115 mii lei 
neceasară pentru reabilitarea Şcolii 
cu cls. 1-8 Şerbăneşti – comuna 
Rociu.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1220. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 188 mii lei neceasară pentru 
reabilitarea Grupului Şcolar Forestier 
-  comuna Rucăr.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1221. Anexa nr.3/25 Ministerul Se suplimentează bugetul Lucrări începute în anii anteriori Se propune respingerea, întrucât 
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Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 30 mii lei necesară pentru 
reabilitarea şi asigurarea utilităţilor 
pentru Şcoala cu cls. 1-4 Sălătrucu de 
Sus – comuna Sălătrucu.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1222. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 35 mii lei neceasară pentru 
reabilitarea şi asigurarea utilităţilor 
pentru Şcoala cu cls. 1-4 Bocăniţa – 
comuna Sălătrucu.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1223. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 79 mii lei neceasară pentru 
reabilitarea şi asigurarea utilităţilor 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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pentru Şcoala cu cls. 1-4 Văleni – 
comuna Sălătrucu.  
 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1224. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 650 mii lei neceasară pentru 
reabilitare şi asigurare utilităţi Şcoala 
cu cls. 1-8 Lăzăreşti – comuna Schitu 
Goleşti.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1225. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 572 mii lei neceasară pentru 
extinderea Şcolii cu cls. 1-4 şi 
Grădiniţei Rudărie – comuna Schitu 
Goleşti.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

1226. Anexa nr.3/25 Ministerul Se suplimentează bugetul Lucrări începute în anii anteriori Se propune respingerea  deoarece 
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Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 376 mii lei neceasară pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8 nr. 1 – 
comuna Slobozia.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

1227. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 141 mii lei neceasară pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8 nr. 2 
Slobozia.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

1228. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 200 mii lei neceasară pentru 
reabilitarea şi asigurarea utilităţilor 
pentru Şcoala cu cls. 1-8 – comuna 
Stolnici.  

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
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Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

1229. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 1.324 mii lei neceasară 
pentru reabilitarea Şcolii cu cls. 1-4 
Cerşani – comuna Suseni.  
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

1230. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 839 mii lei neceasară pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-4 Odăieni 
– comuna Suseni.  
 
  
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

1231. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
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suma de 1.562 mii lei neceasară 
pentru reabilitarea Şcolii cu cls. 1-4 
Ţuţuleşti – comuna Suseni.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

specifice ale acestuia 

1232. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 787 mii lei neceasară pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-4 Burdeşti 
– comuna Suseni.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 

1233. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 17 mii lei neceasară pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8 – 
comuna Ştefan cel Mare.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

1234. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
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5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 225 mii lei neceasară pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-4 
Glavacioc – comuna Ştefan cel Mare  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 

1235. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 1.679 mii lei  neceasară 
pentru reabilitarea şi asigurarea 
utilităţilor pentru Şcoala cu cls. 1-8 – 
comuna Şuici (3 corpuri).  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor.

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 

1236. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 1.072 mii lei neceasară 
pentru reabilitare Şcoala cu cls. 1-4 
Rudeni – comuna Şuici.  
 
Autori : Grupul parlamentar  

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
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PSD+PC din Camera Deputaţilor. 
1237. Anexa nr.3/25 Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 376 mii lei neceasară pentru 
reabilitarea Şcolii cu cls. 1-8 – 
comuna Ţiţeşti.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 

1238. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 20 mii lei neceasară pentru 
reabilitare şi asigurare utilităţi Şcoala 
cls. 1-4 Sat Nou – comuna Ungheni.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 

1239. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 850 mii lei neceasară pentru 
reabilitare Şcoala cu cls. 1-8 – 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
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comuna Valea Danului.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

1240. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 350 mii lei neceasară pentru 
reabilitare Şcoala cls. 1-8 Verneşti – 
comuna Valea Danului.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

1241. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 111 mii lei neceasară pentru 
reabilitare Şcoala cls. 5-8 Nămăeşti – 
comuna Valea Mare Pravăţ.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 

1242. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
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capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 800 mii lei neceasară pentru 
reabilitarea Grup Şcolar “I.G. Duca” 
– comuna Vedea.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Regionale şi Turismului. dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 

1243. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului la capitolul 5001, Grupa
71,Titlul XII „Active nefinanciare”,
articolul 03 „Reparaţii capitale
aferente activelor fixe” cu suma de 44
mii lei neceasară pentru reabilitare
Grădiniţa cu program normal nr. 3 –
comuna Vlădeşti.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 
 

1244. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 678 mii lei 
neceasară pentru reabilitare Şcolii cu 
cls. 1-8 – comuna Vultureşti.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 
 

1245. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
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şi Sportului Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 680 mii lei 
neceasară pentru reabilitare Şcoala cu 
cls. 1-8 Bârzeşti – comuna Vultureşti. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 

în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 
 

1246. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 275 mii lei neceasară pentru 
reabilitare Şcoala nr. 2 şi Grădiniţa 
Mărgeşti – comuna Vultureşti.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor.

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 
 

1247. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 240 mii lei neceasară pentru 
reabilitare Şcoala cu cls. 1-4 şi 
Grădiniţa Huluba – comuna 
Vultureşti.  
 

Lucrări începute în anii anteriori 
şi care necesită finalizare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 
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Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

1248. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 1.200.000 lei pentru 
finalizarea lucrărilor de renovare la 
Liceul Răducaneni, Judeţul Iaşi–
lucrare începută din 2006 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Imbunătăţirea calităţţi 
învăţământului şi in mediul rural. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 
 

1249. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 5.000 lei pentru construirea 
a 5 Săli de sport în comunele: 
Răducăneni, Schitu Duca, Ciortesti, 
Dolhesti, Comarna –Jud Iaşi. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Absolut necesare in comunităţile 
cu mulţi copii, tineri. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 
 

Se propune respingerea, întrucât nu 
există bază legală pentru finanţarea 
finanţarea lucrărilor pentru 
construcţia de săli de sport în 
comune de către MECTS. 
Finaţarea acestora se poate realiza 
prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, care are în derulare un 
astfel de program 

1250. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 

Comuna are 7 sate şi şcoala de la 
Centru este din chirpici şi stă să 
cadă. 
Alinierea învăţământului sătesc 
la cel european. 
 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
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suma de 2.500 lei pentru construirea  
unei şcoli noi în comuna Schitu 
Duca, jud. Iaşi. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 
 

desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 
 

1251. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
următoarele sume, reprezentând: 
- Construire Grădiniţă „Micii 
Ecologişti” municipiul Topliţa   800 
mii lei 
- Reabilitare Şcoala Generală nr.1. 
Vale municipiul Topliţa  500 mii lei 
- Reabilitare Şcoala Generală nr.8 
„Miron Cristea” municipiul Topliţa  
500 mii lei 
- Reabilitare Şcoala Generală nr.4 
„Sf. Ilie”  municipiul Topliţa 500 mii 
lei 
- Reabilitare Grădiniţa „Voinicelul” 
municipiul Topliţa  300 mii lei 
- Reabilitare campus şcolar Liceul 
Teoretic „O.C. Tăslăuanu”  
municipiul Topliţa   530 mii lei 
- Reabilitare şcoala Sf. Andrei 
Comuna Sărmaş   400 mii lei 
- Reabilitare Şcoala Generală „O.C. 
Tăslăuanu” Sat Secuieni Com. Bilbor  

Continuare investiţie. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 
 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 
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200 mii lei        
- Reabilitare Şcoala Generală sat 
Filpea şi Calnaci Com.. Subcetate  
200 mii lei    
- Reabilitare Şcoala Generală 
Heveder 
Com..Vaslobeni  500 mii lei 
- Reabilitare Şcoala Generală nr.2 
Pintec Com..Tulgheş 500 mii lei 
Construire Şcoala Generală sat Capul 
Corbului Com..Corbu 600.000 lei 
- Reabilitare Liceul O.Goga Mun. 
Miercurea Ciuc 500.000 lei 
- Reabilitare Liceul M. Preda 
Mun.Odorheiu Secuiesc 500.000 lei 
- Reabilitare Şcoala Liviu Rebreanu 
Mun. Miercurea Ciuc  500.000 lei 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

1252. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului. 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 109 mii lei necesară pentru 
pentru continuarea lucrărilor la 
Şcoala cu clasele I-IV din comuna 
Urechesti, Judetul Vrancea. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Continuarea lucrărilor la Şcoala 
cu clasele I-IV din comuna 
Urechesti pentru care este depus 
proiect in valoare de 1.130.500 
RON si pentru care, s-a primit 
până în prezent finanţare prin 
H.G.nr.655/2009 în valoare de 
40 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

. Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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1253. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 120 mii lei necesară pentru 
finalizarea lucrărilor la Şcoala cu 
clasele I-IV “Ioan Voda cel Viteaz” 
din satul Jiliste, comuna Slobozia 
Ciorasti, Judetul Vrancea. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Finalizarea investitiei la Scoala 
cu clasele I-IV “Ioan Voda cel 
Viteaz” din satul Jiliste, comuna 
Slobozia Ciorasti. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1254. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 692 mii lei pentru RK 
acoperiş şcoala şi izolare exterioară a 
clădirii- Şcoala cu clasele I- VIII 
Gologanu, Judetul Vrancea. 
 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Pentru acest proiect există 
întocmit studiu de fezabilitate şi 
proiect tehnic.  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1255. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 

Pentru acest proiect este nevoie 
de fonduri suplimentare pentru 
realizarea de lucrări de 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
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5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 550 mii lei necesară pentru 
reabilitarea grădiniţei din satul 
Milcovul, comuna Milcovul, Judetul 
Vrancea. 
 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

reabilitare. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1256. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 300 mii lei pentru începerea 
derulării lucrărilor la construcţia 
stadionului din satul Rimniceni, 
comuna Maicanesti, Judetul Vrancea. 
 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Inceperea derulării lucrarilor la 
construcţia stadionului din satul 
Rimniceni, comuna Maicanesti. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu există 
bază legală pentru finanţarea din 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
a cheltuielilor de construcţie a unor 
stadioane  care aparţin autorităţilor 
locale. 
 

1257. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 1.400 mii lei necesară 
pentru construcţia Grădiniţei nr.2 din 

Inceperea construcţiei la 
Grădiniţa nr.2 din comuna 
Gugeşti ce va deservi unui număr 
de 60 de copii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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satul Vechi, comuna Gugesti, Judetul 
Vrancea. 
 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

 
 
 

sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1258. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 120 mii lei pentru 
demolarea a două şcoli vechi din 
comuna Slobozia Ciorasti, Judetul 
Vrancea.astfel: 

- Şcoala cu clasele I- IV din 
satul Armeni – 40.000 lei 

- O şcoală veche din Slobozia 
Ciorasti- 80.000 lei 

  
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Intrucât sunt într-un stadiu foarte 
avansat de degradare şi nu se mai 
poate pune problema reabilitarii 
lor, este necesară demolarea în 
vederea valorificării terenului în 
interesul dezvoltării comunităţii. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1259. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
următoarele sume necesare pentru 
investiţii, continuarea lucrărilor de 
modernizare şi reabilitarea unor 
obiective, astfel: 

Cerinţele legate de evoluţia 
natalităţii şi pentru satisfacerea 
cererilor justificate ale 
cetăţenilor din zonele respective. 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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a) învăţământul prescolar 
                             550 mii lei 
         din care : 
1. Reabilitare şi modernizare 

grădiniţa, comuna  Dolheşti, 
jud. Suceava 500 mii lei 

2. Reabilitare grădiniţă 
Spătăreşti, comuna Fântâna 
Mare,  jud. Suceava  50 mii 
lei 

b) învăţământul primar 
                               7.730 mii lei 
          din care  : 
1. Reabilitare şcoală Forăşti 

centru, comuna Forăşti,  
jud. Suceava 100 mii lei 

2. Reabilitare şi  modernizare 
Şcoala generală  nr. 2, 
comuna Boroaia, sat Boroaia, 
jud. Suceava 600 mii lei 

3. Reabilitare şi modernizare 
Şcoala generală, sat Mironu, 
comuna Valea Moldovei, 
jud.Suceava 4.900 mii lei, 
Reabilitare şi modernizare 
Şcoala generală Valea 
Moldovei, comuna Valea 
Moldovei, jud. Suceava 1.000 
mii  lei, 

- Reabilitare şi modernizare     
           Şcoala Dumbrăviţa, comuna   
           Vadu Moldovei, jud. Suceava  
           200 mii lei, 

 
 
Cerinţele legate de imbunătăţirea 
condiţiilor de învăţământ şi 
stoparea degradării unităţilor  
scolare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
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      5. Reabilitare şi modernizare   
         Şcoala nr. 1, Berchişeşti,    
         Comuna Berchişeşti ,  
         Jud. Suceava 900 mii lei, 
      6. Modernizare Şcoala Poiana,  
         oraş Dolhasca, jud. Suceava  
         30 mii lei, 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1260. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinanciare”după cum urmează: 
- cu suma de 75 mii. lei, necesară 
pentru modernizarea Gradiniţei 
Decea, comuna Miraslau  judeţul 
Alba. 
 
- cu suma de 75 mii. lei, necesară 
pentru modernizarea Şcolii Generale 
din satul Miraslau, comuna Miraslau, 
judeţul Alba 
 
 
 
- cu suma de 50 mii. lei, necesară 
pentru modernizarea Şcolii Generale 
din satul Hopirta,  comuna Hopirta, 
judeţul Alba 
- cu suma de 150 mii. Ron, necesară 

 
 
 
 
Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor la 
acoperisul cladirii si fatada 
cladirii, fără de care gradinita  nu 
poate funcţiona. 
 
Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor la repararea 
tavanelor, instalatiei sanitare care 
se afla intr o stare deplorabila si 
a podelelor, fără de care scoala  
nu poate funcţiona. 
 
Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor la repararea 
tavanelor, si acoperisului, fără de 
care scoala  nu poate funcţiona. 
Suma este necesară pentru 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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pentru terminarea modernizarea 
Scolii Generale  Lucian Blaga din 
orasul Ocna Mures, judeţul Alba 
 
 
 
- cu suma de 50 mii. lei, necesară 
pentru modernizarea Scolii Generale 
din satul Ciuruleasa,  comuna 
Ciuruleasa, judeţul Alba 
 
-cu suma de 150 mii. lei, necesară 
pentru modernizarea Grupul Scolar 
Agricol Alexandru Borza din satul 
Ciumbrud,  municipiul Aiud, judeţul 
Alba 
 
- cu suma de 150 mii. lei, necesară 

pentru modernizarea gradinitei si 
Scolii I- IV din satul Sincrai,  
municipiul Aiud, judeţul Alba 

 
 
  
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

finalizarea lucrărilor de 
schimbare a timplarie ( geamuri ) 
care se afla intr o inaintata stare 
de degradare, fără de care scoala  
nu poate funcţiona 
 
Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor la repararea 
tavanelor, si acoperisului, fără de 
care scoala  nu poate funcţiona. 
 
Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor la 
termoizolarea fatadelor 
cladirilor, , fără de care liceul  nu 
poate funcţiona. 
 
Nu dispun de autorizatii de 
functionare datorita lipsei 
grupurilor sanitare si a apei 
curente fără de care scoala  nu 
poate funcţiona. 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

1261. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 
400.000 mii lei la capitolul 5001, 
Titlul 10, art.01 pentru cheltuielile 
salariale ale personalului din sistemul 

Învăţamântul românesc a avut de 
suferit în ultimii ani de guvernare 
în ciuda faptului că un 
învăţământ performant reprezintă 
baza unei societăţi moderne. Prin 
deficitul de presonal din mediul 

Se propune respingerea, întrucât nu 
există bază legală pentru finanţarea 
din bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
a cheltuielilor de personal din 
învăţământul preuniversitar. 
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de învăţământ. 
 

 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

preuniversitar din România 
distrugem şansele de dezvoltare 
personală ale copiilor români. 
Dezvoltarea unui învăţământ 
performant, calitativ, presupune 
remunerarea cadrelor didactice si 
cadrelor didactice auxiliare, 
evitând astfel distrugerea unui 
sistem ce reprezintă garantul 
societăţii moderne. 
Sursa de finanţare: Cheltuieli de 
bunuri şi servicii (Capitolul 
5010, Titlul 20) 
 
 

Astfel,finanţarea acestor cheltuieli 
se realizează prin bugetele locale 
ale unităţilor administrativ-
teritoriale de care aparţin unităţile 
de învăţământ preuniversitar, din 
sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată.  
 

1262. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează buget Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 500 mii lei la 
capitolul 5001, Titlul 51, pentru 
reabilitarea bazinului de înot din 
cadrul Colegiului Carol I, Craiova, 
jud. Dolj. 
 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Bazinul de înot din cadrul 
Colegiului Naţional Carol I 
Craiova se află într-o stare de 
totală degradare, nefiind dat în 
folosinţă de ani buni. 
Reamenajarea acestuia şi 
utilizarea de către elevii 
craioveni reprezintă o valoare 
adăugată a procesului de 
învăţământ. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1263. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

Se suplimentează buget Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Starea actuală a instituţiei de 
învăţământ necesită: 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
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şi Sportului Sportului cu suma de 850 mii lei la 
capitolul 5001, Titlul 51, pentru 
reabilitarea şcolii nr. 27, cu clasele I- 
IV, din cartierul Popoveni, oraşul 
Craiova, jud. Dolj. 
 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

 executarea acoperiş din tablă 
zincată, cu streaşină şi  
burlane din tablă zincată 

 reabilitare termică cladirii 
 finisaje interioare care 

cuprind: tencuieli, glet, 
zugrăveli lavabile, gresie 
antiderapantă, lambriuri din 
lemn la pereţi 

 amenajare spaţiu verde în 
curtea şcolii 

 finisaje exterioare care 
cuprind: tencuieli şi zugrăveli 
cu vopsea lavabilă 

 pavaj alei interioare  
 amenajare  loc de joacă 

pentru copii 
 construire grup sanitar 
 branşare la reţeaua de apă 

curentă împrejmuire incintă 
curte. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1264. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează buget Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 900 mii lei la 
capitolul 5001, Titlul 51,  pentru 
reabilitarea Şcolii nr. 6 cu clasele I-
VIII şi grădiniţei aferente, din 
localitatea  Craiova, jud Dolj. 
 

Starea actuală a instituţiei de 
învăţământ necesită: 
 amenajare spaţiu verde în 

curtea şcolii 
 finisaje exterioare care 

cuprind: tencuieli şi zugrăveli 
cu vopsea lavabilă 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

 pavaj alei interioare  
 costruirea unui teren de sport  
 amenajare  loc de joacă 

pentru copii 
 construire grup sanitar pentru 

localul 2 şi grădiniţă. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
 

sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1265. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează buget Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului cu suma de 1500 mii lei la 
capitolul 5001, Titlul 51,  pentru 
reabilitarea Căminului Studentesc nr. 
8, Universitatea din Craiova, jud. 
Dolj. 
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Starea actuală a instituţiei de 
învăţământ necesită: 
 finisaje exterioare care 

cuprind: tencuieli şi zugraveli 
cu vopsea lavabilă 

 finisaje interioare care 
cuprind: tencuieli, glet, 
zugrăveli lavabile, gresie 

 reabilitare grupuri sanitare 
 schimbare tocărie 
 mobilier 
 izolare termică. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

1266. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 
1500 mii lei la capitolul 5001, Titlul 

Starea actuală a instituţiei de 
învăţământ necesită: 
 finisaje exterioare care 

cuprind: tencuieli şi zugraveli 
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„Active nefinanciare”  pentru 
reabilitarea Căminului Studentesc 
nr.9, Universitatea din Craiova, jud. 
Dolj. 
 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

cu vopsea lavabilă 
 finisaje interioare care 

cuprind: tencuieli, glet, 
zugrăveli lavabile, gresie 

 reabilitare grupuri sanitare 
 schimbare tocărie 
 mobilier 
 izolare termică. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului.  
 

1267. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 
1500 mii lei la capitolul 5001, Titlul 
„Active nefinanciare”  pentru 
reabilitarea Căminului Studenţesc 
nr.10, Universitatea din Craiova, jud. 
Dolj. 
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Starea actuală a instituţiei de 
învăţământ necesită: 
 finisaje exterioare care 

cuprind: tencuieli şi zugraveli 
cu vopsea lavabilă 

 finisaje interioare care 
cuprind: tencuieli, glet, 
zugrăveli lavabile, gresie 

 reabilitare grupuri sanitare 
 schimbare tocărie 
 mobilier 
 izolare termică. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 
 

 

1268. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 

Starea actuală a instituţiei de 
învăţământ necesită: 
 finisaje exterioare care 
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1500 mii lei la capitolul 5001, Titlul 
„Active nefinanciare” pentru 
reabilitarea Căminului Studentesc 
nr.01, Universitatea din Craiova, jud. 
Dolj. 
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

cuprind: tencuieli şi zugraveli 
cu vopsea lavabilă 

 finisaje interioare care 
cuprind: tencuieli, glet, 
zugrăveli lavabile, gresie 

 reabilitare grupuri sanitare 
 schimbare tocărie 
 mobilier 
 izolare termica. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 

1269. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 
1500 mii lei la capitolul 5001, Titlul 
„Active nefinanciare” pentru 
reabilitarea Căminului Studentesc 
nr.02, Universitatea din Craiova, jud. 
Dolj. 
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Starea actuală a instituţiei de 
învăţământ necesită: 
 finisaje exterioare care 

cuprind: tencuieli şi zugraveli 
cu vopsea lavabilă 

 finisaje interioare care 
cuprind: tencuieli, glet, 
zugrăveli lavabile, gresie 

 reabilitare grupuri sanitare 
 schimbare tocărie 
 mobilier 
 izolare termica. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

 

1270. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, capitolul 
5001, cu suma de  3.530 mii lei 
necesară pentru  : 

Sumele sunt necesare pentru 
realizarea unor obiective din 
domeniul educaţiei şi cu un rol 
deosebit în dezvoltarea întregii 
comunităţi 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 654 -

 
1. Reabilitare Şcoala din comuna 
Bengeşti-Ciocadia, judeţ Gorj cu 
suma de 400 mii lei  
 
2.Reabilitare Şcoala Bălceşti pentru 
Clasele I-VIII, judeţ Gorj cu suma de 
250 mii lei 
 
3.Reabilitarea Şcolii Primare 
Aninoasa, judeţ Gorj cu suma de 500 
mii lei 
 
4. Reabilitare unitate şcolară şi 
achiziţionarea de microbuz transport 
şcolar pentru comuna Brăneşti,judeţ 
Gorj cu suma de 600 mii lei 
 
5. Reabilitarea şcolilor din satele 
Motru Sec şi Călugăreni, comuna 
Padeş, judeţ Gorj, cu suma de 1000 
de lei 
 
6. Construirea grădiniţei cu două 
clase din satul Covrigi, comuna 
Văgiuleşti, judeţ Gorj, cu suma de 
350 mii lei 
 
7. Reabilitare Şcoala Schela,judeţ 
Gorj cu suma de 80 mii lei şi Şcoala 
Gornăcel, judeţ Gorj cu suma de 90 
mii lei în comuna Schela, judeţ Gorj 
 

 
Precizăm că este vorba de o 
lucrare nouă care trebuia să 
debuteze în 2010. 
 
Lucrarea este una nouă şi trebuie 
să înceapă în 2011. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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8. Reabilitare prin izolare termică a 
Şcolii Generale Ţînţăreni, judeţul 
Gorj, cu suma de 60 mii lei 
 
9. Construcţie grup sanitar Şcoala 
Generală Ţînţăreni, judeţul Gorj cu 
suma de 200 mii lei 
 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

1271. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, la Capitolul 
5000, Program investiţii publice cu 
suma de 850 mii lei, pentru 
obiectivul Demolare şi construcţie 
Grădiniţă cu program normal în 
comuna Radovanu, judeţul Călăraşi. 
 
 

Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Pentru asigurarea spaţiului 
necesar desfăşurării în bune 
condiţii a învăţământului 
preşcolar. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1272. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, la Capitolul 
5000, Program investiţii publice cu 
suma de 500 mii lei, pentru 
obiectivul „Grădiniţă cu Program 
Normal” în satul Dragalina, comuna 
Dragalina, judeţul Călăraşi. 
 
 

Pentru asigurarea spaţiului 
necesar desfăşurării în bune 
condiţii a învăţământului 
preşcolar. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

1273. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, la Capitolul 
5000, Program investiţii publice cu 
suma de 850 mii lei, pentru 
obiectivul Reabilitare corp A şi C la 
Şcoala Generală din comuna 
Dragalina, judeţul Călăraşi. 
 
 

Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Pentru asigurarea condiţiilor 
optime de desfăşurare a 
învăţământului la această şcoală. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

1274. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, la Capitolul 
5000, Program investiţii publice cu 
suma de 500 mii lei, pentru 
terminarea lucrărilor la Grădiniţa cu 
Program Normal  în satul Drajna 
Nouă, comuna Dragalina, judeţul 
Călăraşi. 
 
 

Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Pentru asigurarea spaţiului 
necesar desfăşurării în bune 
condiţii a învăţământului 
preşcolar. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

1275. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, la Capitolul 
5000, Program investiţii publice cu 
suma de 570 mii lei, pentru proiectul 
„Înfiinţare Bază Sportivă”, în 

Pentru asigurarea condiţiilor 
optime de desfăşurare a 
activităţilor sportive. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
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comuna Crivăţ, judeţul Călăraşi. 
 
 

Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Guvernului 
 
 

limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1276. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, la Capitolul 
5000, Program investiţii publice cu 
suma de 3000 mii lei, pentru 
obiectivul ,,Infiintare Bază Sportivă,, 
in comuna Roseţi , judeţul Călăraşi. 
 
 

Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Pentru asigurarea condiţiilor 
optime de desfăşurare a 
activităţilor sportive. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu există 
bază legală pentru finanţarea din 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
a cheltuielilor de construcţie a unor 
baze sportive  care aparţin 
autorităţilor locale 

1277. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

 Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, la Capitolul 
5000, Program investiţii publice  cu 
suma de 250 mii lei, pentru 
obiectivul ,,Modernizare Bază 
Sportivă,, comuna Unirea, judeţul 
Călăraşi  
 
 

Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Pentru asigurarea condiţiilor 
optime de desfăşurare a 
activităţilor sportive. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu există 
bază legală pentru finanţarea din 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
a cheltuielilor de construcţie a unor 
baze sportive  care aparţin 
autorităţilor locale 

1278. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01 şi 03, cu suma de 1.200 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. Pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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mii lei pentru construcţia Şcolii 
Generale Clasele I-IV, Sticlăria II 
Rediu, comuna Scobinţi, judeţul Iaşi 
 
  
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1279. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01 şi 03, cu suma de 150 mii 
lei pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reparaţii capitale la 
Şcoala de Arte şi Meserii „Gh. 
Ciobanu” Buhăieni, comuna 
Andrieşeni, judeţul Iaşi  
 
  
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. Pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1280. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01 şi 03, cu suma de 500 mii 
lei pentru construcţia Şcolii Generale 
Clasele I –VIII Spineni, comuna 
Andrieşeni, judeţul Iaşi  
 
  
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. Pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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1281. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01 şi 03, cu suma de 150 mii 
lei pentru continuarea şi finalizarea 
lucrării la Grădiniţa Şipote, comuna 
Şipote, judeţul Iaşi   
 
  
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. Pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1282. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01 şi 03, cu suma de 300 mii 
lei pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reparaţii capitale a 
Grădiniţei Hălceni, comuna Şipote, 
judeţul Iaşi  
 
 
 Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. Pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului.  

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 
 

1283. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01 şi 03, cu suma de 250 mii 
lei pentru finalizarea lucrărilor la 
Şcoala Iazu Vechi, comuna Şipote, 
judeţul Iaşi  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. Pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1284. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01 şi 03, cu suma de 175 mii 
lei pentru finalizarea lucrărilor la 
Şcoala cu clasele I-VIII Iazu Nou, 
comuna Şipote, judeţul Iaşi  
 
 Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. Pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1285. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01 şi 03, cu suma de 480 mii 
lei pentru finalizarea lucrărilor de 
reabilitare la Şcoala de Arte şi 
Meserii Şipote, comuna Şipote, 
judeţul Iaşi  
 
  
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. Pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1286. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. Pentru 
continuarea şi finalizarea 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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71, cu suma de 100 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare la  
Şcoala cu clasele I-IV Chişcăneni, 
comuna Şipote, judeţul Iaşi  
 
  
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1287. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01 şi 03, cu suma de 50 mii 
lei pentru finalizarea lucrărilor de 
reabilitare la  Şcoala Hălceni, 
comuna Şipote, judeţul Iaşi  
 
  
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. Pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1288. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01 şi 03, cu suma de 50 mii 
lei pentru finalizarea lucrărilor de 
reabilitare a  Şcolii cu clasele I-IV 
Iazu Vechi, comuna Şipote, judeţul 
Iaşi  
 
  
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. Pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 662 -

1289. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01 şi 03, cu suma de 1.000 
mii lei pentru finalizarea lucrărilor de 
reparaţii capitale la Şcoala de Arte şi 
Meserii Chişcăneni, comuna Şipote, 
judeţul Iaşi  
 
  
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. Pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1290. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02, cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01 şi 03, cu suma de 985 mii 
lei pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de reparaţii capitale cu 
extindere şi încălzire generală la 
Şcoala de Arte şi Meserii Fîntînele, 
comuna Fîntînele, judeţul Iaşi  
 
  
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. Pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1291. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01 şi 03, cu suma de 100 mii 
lei pentru continuarea şi finalizarea 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. Pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
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lucrărilor de reparaţii capitale la 
Şcoala cu clasele I-VIII Spuineni, 
comuna Fîntînele, judeţul Iaşi  
 
  
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

unităţilor e învăţământ.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1292. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01 şi 03, cu suma de 1250 mii 
lei pentru construcţia Grădiniţei cu 
program normal nr. 2, comuna 
Fîntînele, judeţul Iaşi  
 
 Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. Pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1293. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01 şi 03, cu suma de 980 mii 
lei pentru construcţia Şcolii din satul 
Traian, comuna Bivolari, judeţul Iaşi  
 
  
 Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. Pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1294. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
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si Sportului Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01 şi 03, cu suma de 1.000 
mii lei pentru construcţia Şcolii din 
satul Buruieneşti, comuna Bivolari, 
judeţul Iaşi  
 
  
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

de învăţământ. Pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1295. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01 şi 03, cu suma de 400 mii 
lei pentru reabilitarea Şcolii Trifeşti, 
corp V comuna Trifeşti, judeţul Iaşi  
 
  
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. Pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1296. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, cu suma de 
2.300 mii lei pentru Şcoala nr. 2 şi 
grădiniţa Bogata, comuna Todireşti, 
executată şi neachitată.  
 
  
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. Pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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1297. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 

Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01 şi 03, cu suma de 1.970 
mii lei pentru continuarea şi 
finalizarea lucrărilor sediului nou al 
Grădiniţei cu program normal din 
oraşul Hîrlău, judeţul Iaşi 
  
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. Pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

. Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1298. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de 850 mii lei la capitolul  
5001, titlul 51, articolul 02, alineatul 
15 „Finanţarea cheltuielilor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar” pentru reabilitarea 
şcolii nr. 27, cu clasele I- IV, din 
cartierul Popoveni, oraşul Craiova, 
jud. Dolj.  
 
  
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Starea actuală a instituţiei de 
învăţământ necesită: 
 executarea acoperiş din tablă 

zincată, cu streaşină şi  
burlane din tablă zincată 

 reabilitare termică cladirii 
 finisaje interioare care 

cuprind: tencuieli, glet, 
zugrăveli lavabile, gresie 
antiderapantă, lambriuri din 
lemn la pereţi 

 amenajare spaţiu verde în 
curtea şcolii 

 finisaje exterioare care 
cuprind: tencuieli şi zugrăveli 
cu vopsea lavabilă 

 pavaj alei interioare  
 amenajare  loc de joacă 

pentru copii 
 construire grup sanitar 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2011 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 
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 branşare la reţeaua de apă 
curentă  

împrejmuire incintă curte. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

1299. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de 500 mii lei la capitolul  
5001, titlul 51, articolul 02, alineatul 
15 „Finanţarea cheltuielilor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar” pentru reabilitarea 
bazinului de înot din cadrul 
Colegiului Carol I, Craiova, jud. Dolj 
 
  
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Bazinul de înot din cadrul 
Colegiului Naţional Carol I 
Craiova se află într-o stare de 
totală degradare, nefiind dat în 
folosinţă de ani buni. 
Reamenajarea acestuia şi 
utilizarea de către elevii 
craioveni reprezintă o valoare 
adăugată a procesului de 
învăţământ. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2011 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1300. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de 1.500 mii lei la capitolul  
5001, titlul 51, articolul 01, alineatul 
02 „Finantarea de baza a 
invatamantului superior” pentru 

Starea actuală a instituţiei de 
învaţământ necesită: 
 finisaje exterioare care 

cuprind: tencuieli şi zugraveli 
cu vopsea lavabilă 

 finisaje interioare care 
cuprind: tencuieli, glet, 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
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reabilitarea Căminului Studenţesc nr. 
02, Universitatea din Craiova, jud. 
Dolj.  
 
  
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

zugrăveli lavabile, gresie 
 reabilitare grupuri sanitare 
 mobilier 
izolare termică 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
conform Legii învăţământului 
nr.84/1995, finanţarea de bază se 
alocă, în funcţie de numărul de 
studenţi, cursanţi şi doctoranzi, 
pentru asigurarea în condiţii 
normale a procesului de învăţământ 
şi nicidecum pentru finanţarea 
căminelor studenţeşti.  

1301. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de 900 mii lei la capitolul  
5001, titlul 51, articolul 02, alineatul 
15 „Finanţarea cheltuielilor de capital 
ale unităţilor de învaţământ 
preuniversitar” pentru reabilitarea 
Şcolii nr. 6 cu clasele I-VIII şi 
grădiniţei aferente, din localitatea  
Craiova, jud Dolj. 
 
  
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Starea actuală a instituţiei de 
învăţământ necesită: 
 amenajare spaţiu verde în 

curtea şcolii 
 finisaje exterioare care 

cuprind: tencuieli şi zugrăveli 
cu vopsea lavabilă 

 pavaj alei interioare  
 costruirea unui teren de sport  
 amenajare  loc de joacă 

pentru copii 
 construire grup sanitar pentru 

localul 2 şi grădiniţă 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2011 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1302. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de 1.500 mii lei la capitolul  

Starea actuală a instituţiei de 
învăţământ necesită: 
 finisaje exterioare care 

cuprind: tencuieli şi zugraveli 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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5001, titlul 51, articolul 01, alineatul 
02 „Finanţarea de bază a 
învăţământului superior” pentru 
reabilitarea Căminului Studentesc nr. 
8, Universitatea din Craiova, jud. 
Dolj 
 
  
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

cu vopsea lavabilă 
 finisaje interioare care 

cuprind: tencuieli, glet, 
zugrăveli lavabile, gresie 

 reabilitare grupuri sanitare 
 schimbare tocărie 
 mobilier 
 izolare termica 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De altfel, 
conform Legii învăţământului 
nr.84/1995, finanţarea de bază se 
alocă, în funcţie de numărul de 
studenţi, cursanţi şi doctoranzi, 
pentru asigurarea în condiţii 
normale a procesului de învăţământ 
şi nicidecum pentru finanţarea 
căminelor studenţeşti.  

1303. Anexa nr.3/25/01 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului  de la 
1.550.654 mii lei la 2.050 mii lei la 
capitolul 5300 Cercetare 
fundamentală şi cercetare dezvoltare. 
 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Pentru continuarea programelor 
aflate în derulare şi pentru a se 
ajunge la 1% din PIB în anul 
2011 se impune o majorare a 
bugetului cercetării în acest an. 
 
Sursa de Finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. De asemenea, 
sumele propuse în bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului pentru 
finanţarea acţiunii de cercetare sunt 
mai mari cu 45,3% în anul 2011 
faţă de anul 2010.  

1304. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 

Starea actuală a instituţiei de 
învăţământ necesită: 
 executarea acoperiş din tablă 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
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suma de 2.500 mii lei la capitolul 
5001,titlul 51, articolul 02, alineatul 
15- Finantarea cheltuielilor de capital 
ale unitatilor de invăţământ 
preuniversitar pentru reabilitare 
Scoală nr. 4, oraş Zimnicea. 
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

zincată, cu streaşină, pazie, 
jgheaburi şi  burlane din tablă 
zincată 

 înlocuire grinzi din lemn cu 
lucrările aferente de 
desfacere, plafoane, în sălile 
de clasă şi pe hol 

 reabilitare termică cladirie 
 finisaje interioare care 

cuprind: tencuieli, glet, 
zugraveli lavabile, gresie 
antiderapantă, lambriuri din 
lemn la pereţi 

 finisaje exterioare care 
cuprind: tencuieli şi zugraveli 
cu vopsea lavabilă 

 trotuar din beton 
 reabilitre instalaţii electrice 
 amenajare terenuri de sport şi 

loc de joacă pentru copii 
 împrejmuire incintă curte 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
regionale şi Turismului 

pe anul 2011 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 
 

1305. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de 500 mii lei la capitolul 
5001,titlul 51, articolul 02, alineatul 
15- Finantarea cheltuielilor de capital 
ale unitatilor de invatamant 
preuniversitar, pentru reabilitarea 

Starea actuală a instituţiei de 
învaţământ necesită: 
 amenajare terenuri de sport şi 

loc de joacă pentru copii 
 reabilitare termică cladire 
 finisaje interioare care 

cuprind: tencuieli, glet, 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2011 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
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şcolii cu clasele I- VIII din localitatea 
Brânceni, jud Teleorman.  
 
 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

zugraveli lavabile, gresie 
antiderapantă, lambriuri din 
lemn la pereţi 

 finisaje exterioare care 
cuprind: tencuieli şi zugraveli 
cu vopsea lavabilă 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1306. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de 200 mii lei la capitolul 
5001,titlul 51, articolul 02, alineatul 
15- Finantarea cheltuielilor de capital 
ale unitatilor de invatamant 
preuniversitar, pentru reabilitarea 
şcolii cu clasele I- VIII din localitatea 
Frumoasa, jud Teleorman.  
 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Starea actuală a instituţiei de 
învaţământ necesită: 
 reabilitare termica cladire 
 consolidare structura si 

reparatie invelitoare 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2011 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1307. Anexa nr.3/25/02 Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Starea actuală a instituţiei de Se propune respingerea, întrucât în 
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Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de 180 mii lei la capitolul 
5001,titlul 51, articolul 02, alineatul 
15- Finantarea cheltuielilor de capital 
ale unitatilor de invatamant 
preuniversitar, pentru reabilitarea 
şcolii nr. 1 cu clasele I- VIII din 
localitatea Piatra, jud Teleorman.  
 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

învaţământ necesită: 
 
 finisaje interioare care 

cuprind: tencuieli, glet, 
zugraveli lavabile, gresie 
antiderapantă, lambriuri din 
lemn la pereţi 

 finisaje exterioare care 
cuprind: tencuieli şi zugraveli 
cu vopsea lavabilă 

 reabilitare termica cladire 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 
 

bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2011 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1308. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de 70 mii lei la capitolul 
5001,titlul 51, articolul 02, alineatul 
15- Finantarea cheltuielilor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, pentru amenajarea 
terenului de sport al şcolii cu clasele 
I-VIII din localitatea Frumoasa, jud. 
Teleorman.  
 
 
Autori : Grupul parlamentar  

Starea actuală a instituţiei de 
învaţământ necesită: 
 reabilitare termica cladire 
 finisaje interioare care 

cuprind: tencuieli, glet, 
zugraveli lavabile, gresie 
antiderapantă, lambriuri din 
lemn la pereţi,parchet special 
. 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2011 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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PSD+PC din Camera Deputaţilor  bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1309. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de  60 mii  lei la capitolul 
5001,titlul 51, articolul 02, alineatul 
15- Finantarea cheltuielilor de capital 
ale unitatilor de invatamant 
preuniversitar, pentru reabilitarea 
grădiniţei din localitatea Piatra, jud. 
Teleorman.  
 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Starea actuală a instituţiei de 
învaţământ necesită: 
 reabilitare termica cladire 
 finisaje interioare care 

cuprind: tencuieli, glet, 
zugraveli lavabile, gresie 
antiderapantă. 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2011 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
 În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 
 

1310. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de  60 mii  lei, titlul 2, Bunuri 
si servicii, articolul 2, Reparatii 
curente, pentru reabilitarea grădiniţei 
din localitatea Piatra, jud. Teleorman. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Grădiniţa necesită reabilitare 
pentru amenajarea de grupuri 
sanitare destinate copiilor şi 
personalului.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
finanţarea cheltuielilor cu bunurile 
şi serviciile aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat se 
face din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Ministerului Apărării 
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Naţionale a fost astfel dimensionat 
incât sa permită desfaşurarea 
activităţilor specifice ale acestuia. 

1311. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 6510 
Grupa 20, Titlul II, Bunuri şi servicii,  
Art. 2, Reparatii curente, cu suma de 
1.800 lei, necesară pentru 
reabilitarea, extinderea şi dotarea 
unităţilor de învăţământ din comuna 
Bistreţ, judeţul Dolj 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Fondurile sunt destinate 
reabilitării, extinderii şi dotării 
unităţilor de învăţământ din 
comuna Bistreţ, judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
finanţarea cheltuielilor cu bunurile 
şi serviciile aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat se 
face din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Ministerului Apărării 
Naţionale a fost astfel dimensionat 
incât sa permită desfaşurarea 
activităţilor specifice ale acestuia. 

1312. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 2.000 lei, 
necesară pentru construirea unui grup 
sanitar la Şcoala „Barbu Ionescu” din 
comuna Urzicuţa, judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Fondurile sunt destinate 
construirii unui grup sanitar la 
Şcoala „Barbu Ionescu” din 
comuna Urzicuţa, judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1313. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 

Fondurile sunt destinate 
demarării lucrărilor de 
construcţie a unei grădiniţe în 
comuna Măceşu de Jos, judeţul 
Dolj. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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– Construcţii, cu suma de 80.000 lei, 
necesară pentru demararea lucrărilor 
de construcţie a unei grădiniţe în 
comuna Măceşu de Jos, judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 
 

bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1314. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 100.000 lei 
necesară pentru demararea lucrărilor 
de construcţie a unei grădiniţe în 
comuna Valea Stanciului, judeţul 
Dolj  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Fondurile sunt destinate 
demarării lucrărilor de 
construcţie a unei grădiniţe în 
comuna Valea Stanciului, judeţul 
Dolj  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1315. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 500.000 
lei, necesară pentru lucrări de 
construcţie a unei baze sportive în 
comuna Bratovoieşti, judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Fondurile sunt destinate 
lucrărilor de construcţie a unei 
baze sportive în comuna 
Bratovoieşti, judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 
comunelor nu sunt unităţi 
subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
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urgente sau neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1316. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 500.000 
lei, necesară pentru lucrărilor de 
construcţie a unei baze sportive în 
comuna Bistreţ, judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Fondurile sunt destinate 
lucrărilor de construcţie a unei 
baze sportive în comuna Bistreţ, 
judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 
comunelor nu sunt unităţi 
subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe anul 
2011 este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute în 
cursul exerciţiului bugetar 

1317. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 200.000 
lei, necesară pentru lucrări de 
construcţie a unei săli de sport în 
comuna Urzicuţa, judeţul Dolj 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Fondurile sunt destinate 
lucrărilor de construcţie a unei 
săli de sport în comuna Urzicuţa, 
judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea, întrucât 
finanţarea lucrărilor pentru 
construcţia de săli de sport se 
realizează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, care are în derulare 
un astfel de program 

1318. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 

Fondurile sunt destinate 
lucrărilor de construcţie a clădirii 
de vestiare la stadionul comunal 
din comuna Urzicuţa, judeţul 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu există 
bază legală pentru finanţarea din 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
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NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 200.000 
lei, necesară pentru lucrări de 
construcţie a clădirii de vestiare la 
stadionul comunal din comuna 
Urzicuţa, judeţul Dolj.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 
 

Cercetării, Tineretului şi Sportului 
a cheltuielilor aferente  unor 
stadioane  care aparţin autorităţilor 
locale. În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1319. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 1.000.000 
lei necesară pentru lucrări de 
proiectare şi execuţie pentru bază 
sportivă tip I în comuna Calopăr, 
judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Fondurile sunt destinate 
lucrărilor de proiectare şi 
execuţie pentru bază sportivă tip 
I în comuna Calopăr, judeţul 
Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 
comunelor nu sunt unităţi 
subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1320. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 

Fondurile sunt destinate 
achiziţiei de cetrale termice 
pentru şcolile Gîngiova şi 
Comoşteni din comuna  
Gîngiova, judeţul Dolj. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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– Construcţii, cu suma de 250.000 lei 
necesară pentru achiziţionarea de 
cetrale termice pentru şcolile 
Gîngiova şi Comoşteni din comuna  
Gîngiova, judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară la dispozitia 
Guvernului. 
 

bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1321. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 6510 
Grupa 20, Titlul II, BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii curente, 
cu suma de 247.000 lei, necesară 
pentru reabilitarea grădiniţei din 
comuna Cârna, judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Fondurile sunt destinate 
reabilitării grădiniţei din comuna 
Cârna, judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
finanţarea cheltuielilor cu bunurile 
şi serviciile aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat se 
face din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2011 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

1322. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 2.200 lei, 
necesară pentru construirea unei 
grădiniţe în comuna Valea Stanciului, 

Fondurile sunt destinate 
construirii unei grădiniţe în 
comuna Valea Stanciului, judeţul 
Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

 sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1323. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 6510 
Grupa 20, Titlul II, BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii curente, 
cu suma de 10.000 lei, necesară 
pentru împrejmuirea cu gard a Şcolii 
generale din comuna Cârna, judeţul 
Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Fondurile sunt destinate 
împrejmuirii cu gard a Şcolii 
generale din comuna Cârna, 
judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
finanţarea cheltuielilor cu bunurile 
şi serviciile aferente unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat se 
face din bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
de care aparţin. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2011 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

1324. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 398.000 lei 
necesară pentru lucrări de construcţie 
a unei baze sportive din comuna 
Cârna, judeţul Dolj 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Fondurile sunt destinate 
lucrărilor de construcţie a unei 
baze sportive din comuna Cârna, 
judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 
comunelor nu sunt unităţi 
subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
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1325. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03, Reparaţii 
capitale, cu suma de 1.500lei, 
necesară pentru lucrări de 
modernizare a bazei sportive din 
oraşul Segarcea, judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Fondurile sunt destinate 
lucrărilor de modernizare a bazei 
sportive din oraşul Segarcea, 
judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 
 

Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 
comunelor nu sunt unităţi 
subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 

1326. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 1.970 mii lei pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor 
sediului nou al Grădiniţei cu program 
normal din oraşul Hîrlău, judeţul Iaşi 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. Pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1327. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 100 mii lei pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor 
de reabilitare a Şcolii generale 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. Pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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Pîrcovaci, oraş Hîrlău, judeţul Iaşi  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului  
 

exerciţiului bugetar. 
 

1328. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 300 mii lei pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor 
de extindere a Grădiniţei cu program 
prelungit din oraşul Hîrlău, judeţul 
Iaşi  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. Pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1329. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 180 mii lei pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor 
de reabilitare a Şcolii generale „Petru 
Rareş”, comuna  Hîrlău, judeţul Iaşi  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. Pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1330. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
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şi Sportului Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente actvelor fixe, cu 
suma de 500 mii lei pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor 
de modernizare a Liceului Hîrlău, 
oraş Hîrlău, judeţul Iaşi  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

de învăţământ. Pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 
 

1331. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 200 mii lei pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor 
de reabilitare a Grădiniţei din 
comuna Pîrcovaci, judeţul Iaşi  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. Pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 
 

1332. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 1.400 mii lei pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor 
de reabilitare a Grădiniţei din 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. Pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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comuna Vlădeni, judeţul Iaşi  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului.  

exerciţiului bugetar 

1333. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 513 mii lei pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor 
de reabilitare a Şcolii cu clasele I-
VIII Borşa, comuna Vlădeni, judeţul 
Iaşi  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. Pentru 
continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară la dispozitia 
Guvernului.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1334. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 1000 mii lei pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor la 
internatul şi cantina şcolară Grup 
Şcolar Vlădeni, comuna Vlădeni, 
judeţul Iaşi  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1335. Anexa nr.3/25/02 Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Pentru funcţionarea şi Se propune respingerea, întrucât 
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Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 50 mii lei pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor 
de reabilitare a Grădiniţei din satul 
Hîrtoape II, comuna Vânători, judeţul 
Iaşi  
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară la dispozitia 
Guvernului 

sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1336. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 250 mii lei pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor 
de reabilitare a Şcolii de arte şi 
meserii Vânători, comuna Vânători, 
judeţul Iaşi  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

1337. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 300 mii lei pentru 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor de învăţământ  

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
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continuarea şi finalizarea lucrărilor 
de reabilitare a Şcolii generale cu 
clasele I – VIII Hîrtoape, comuna 
Vânători, judeţul Iaşi  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

 

1338. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 100 mii lei pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor 
de reabilitare a Şcolii generale cu 
clasele I – VIII Criveşti, comuna 
Vînători, judeţul Iaşi  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale  

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

1339. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 615 mii lei pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor 
de reabilitare a Grădiniţei Sticlăria, 
comuna Scobinţi, judeţul Iaşi  
 
Autori : Grupul parlamentar  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale  

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
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PSD+PC din Camera Deputaţilor  
1340. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 1.000 mii lei pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor 
de reparaţii capitale la Şcoala 
Generală Clasele I-VIII Scobinţi, 
comun Scobinţi, judeţul Iaşi  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1341. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 350 mii lei pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor 
de reparaţii capitale la Şcoala 
Generală Scobinţi I, comuna 
Scobinţi, judeţul Iaşi. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului.  
 

. Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1342. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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71, art. 01- Constructii si art.03-
Reparatii capitale aferente activelor 
fixe cu suma de 650 mii lei pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor 
de reparaţii capitale la Şcoala 
Generală clasele I-VIII Zagavia, 
comuna Scobinţi, judeţul Iaşi  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară la dispoziţia 
Guvernului.  

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1343. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente activelor fixe cu 
suma de 600 mii lei pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor 
de reparaţii capitale la Şcoala 
Generală clasele I-VIII Bădeni, 
comuna Scobinţi, judeţul Iaşi  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară la dispoziţia 
Guvernului.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1344. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 600 mii lei pentru 
construcţia Grădiniţei Sticlăria 
Rediu, comuna Scobinţi, judeţul Iaşi  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

rezerva bugetară la dispoziţia 
Guvernului.  

exerciţiului bugetar. 
 

1345. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, anexa 
nr.03/25/02/cap 6501, grupa /titlul 
71, art. 01-Constructii şi 03-Reparatii 
capitale aferente activelor fixe, cu 
suma de 800 mii lei pentru 
construcţia Grădiniţei Scobinţi, 
comuna Scobinţi, judeţul Iaşi  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. 
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a 
unităţilor e învăţământ  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară la dispoziţia 
Guvernului.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1346. Anexa nr.3/25/01 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, capitolul 
5300 Cercetare fundamentală şi 
Cercetare – dezvoltare, cu suma de  
500 mii lei, necesară pentru  
continuarea programelor aflate în 
derulare şi pentru a se ajunge la 1% 
din PIB în anul 2011. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Pentru continuarea programelor 
aflate în derulare şi pentru a se 
ajunge la 1% din PIB în anul 
2011 se impune o majorare a 
bugetului cercetării. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat. Astfel, nu se precizează 
titlurile de cheltuieli care ar  urma 
să fie suplimentate. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare propusă, 
aceasta nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2011 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

1347. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

La Cap.50.01, Grupa 51 Titlul VI 
Transferuri  între unităţi ale 
administraţiei publice, articolul 02 

Municipiul Slobozia are nevoie 
de investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia şcolară 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
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Transferuri de capital, alineatul 15 
Finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar se propune repartizarea 
în cadrul sumei alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar suma de 400 mii lei 
pentru finalizarea obiectivului „Sală 
de gimnastică Şc. Nr. 5 Slobozia 
Nouă” către Municipiul Slobozia, 
jud. Ialomiţa. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

este în creştere. 
Obiectivul este lucrare în 
continuare, pentru care de la 
bugetul local se poate aloca 
numai o parte din suma necesară. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

pe anul 2011 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare propusă, aceasta 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul bugetului de 
stat pe anul 2011 este limitat şi se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
 

1348. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

La Cap.50.01 CHELTUIELI BUGET 
DE STAT, Grupa 51 Titlul VI 
Transferuri  între unităţi ale 
administraţiei publice, articolul 02 
Transferuri de capital, alineatul 15 
Finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar se propune repartizarea 
în cadrul sumei alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar suma de 400 mii lei 
pentru finalizarea obiectivului „Sală 
de gimnastică Liceul Pedagogic 
Matei Basarab” către municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 

Municipiul Slobozia are nevoie 
de investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia şcolară 
este în creştere. 
Obiectivul este lucrare în 
continuare, pentru care de la 
bugetul local se poate aloca 
numai o parte din suma necesară. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2011 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
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Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

 

1349. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

La Cap.50.01 CHELTUIELI BUGET 
DE STAT, Grupa 51 Titlul VI 
Transferuri  între unităţi ale 
administraţiei publice, articolul 02 
Transferuri de capital, alineatul 15 
Finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar se propune repartizarea 
în cadrul sumei alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar suma de 700 mii lei 
pentru finalizarea obiectivului „Sală 
de gimnastică Şc. Nr. 4 Slobozia” 
către Municipiul Slobozia, jud. 
Ialomiţa, jud. Ialomiţa. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Municipiul Slobozia are nevoie 
de investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia şcolară 
este în creştere. 
Obiectivul este lucrare în 
continuare, pentru care se poate 
aloca de la bugetul local numai o 
parte din suma necesară. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2011 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

1350. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

La Cap.50.01 CHELTUIELI BUGET 
DE STAT, Grupa 51 Titlul VI 
Transferuri  între unităţi ale 
administraţiei publice, articolul 02 
Transferuri de capital, alineatul 15 
Finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar se propune repartizarea 
în cadrul sumei alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 

Municipiul Slobozia are nevoie 
de investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia şcolară 
este în creştere. 
Obiectivul este lucrare în 
continuare, pentru care se poate 
aloca de la bugetul local numai o 
parte din suma necesară. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2011 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
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preuniversitar suma de 700 mii lei 
pentru finalizarea obiectivului „Sală 
de gimnastică Şc. Nr. 6 de Arte şi 
Meserii Slobozia” către Municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

 în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

1351. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

La Cap.50.01 CHELTUIELI BUGET 
DE STAT, Grupa 51 Titlul VI 
Transferuri  între unităţi ale 
administraţiei publice, articolul 02 
Transferuri de capital, alineatul 15 
Finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar se propune repartizarea 
în cadrul sumei alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar suma de 700 mii lei 
pentru obiectivul „Sală de gimnastică 
Şcoala nr.1 Liceul de Artă Ionel 
Perlea Slobozia” către Municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Municipiul Slobozia are nevoie 
de investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia şcolară 
este în creştere. 
Obiectivul este lucrare în 
continuare, pentru care se poate 
aloca de la bugetul local numai o 
parte din suma necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2011 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

1352. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

La Cap.50.01 CHELTUIELI BUGET 
DE STAT 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri  între 
unităţi ale administraţiei publice 
articolul 02 Transferuri de capital 
alineatul 15 Finanţarea cheltuielilor 

Municipiul Slobozia are nevoie 
de investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia şcolară 
este în creştere. 
Obiectivul este lucrare în 
continuare, pentru care se poate 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2011 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
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de capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar se propune repartizarea 
în cadrul sumei alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar suma de 7.370 mii lei 
pentru finalizarea obiectivului 
„Ateliere de creaţie şi Campus şcolar 
Liceul de Artă Ionel Perlea”  către 
Municipiul Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

aloca de la bugetul local numai o 
parte din suma necesară. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 

15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

1353. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

La Cap.50.01 CHELTUIELI BUGET 
DE STAT 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri  între 
unităţi ale administraţiei publice 
articolul 02 Transferuri de capital 
alineatul 15 Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar se propune repartizarea 
în cadrul sumei alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar suma de 14.700 mii lei 
pentru obiectivul „Campus şcolar 
Grupul Şcolar Mihai Eminescu” către 
Municipiul Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Municipiul Slobozia are nevoie 
de investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia şcolară 
este în creştere. 
Obiectivul este lucrare în 
continuare, pentru care se poate 
aloca de la bugetul local numai o 
parte din suma necesară. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2011 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

1354. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

La Cap.50.01 CHELTUIELI BUGET 
DE STAT, Grupa 51 Titlul VI 

Municipiul Slobozia are nevoie 
de investiţii în infrastructura de 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
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şi Sportului Transferuri  între unităţi ale 
administraţiei publice, articolul 02 
Transferuri de capital, alineatul 15 
Finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar se propune repartizarea 
în cadrul sumei alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar suma de 3.200 mii lei 
pentru obiectivul „Grădiniţa cu 200 
de locuri str. Prelungirea sudului, bl. 
H1” către Municipiul Slobozia, jud. 
Ialomiţa. 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

învăţământ. Populaţia preşcolară 
este în creştere. 
Obiectivul este lucrare în 
continuare, pentru care se poate 
aloca de la bugetul local numai o 
parte din suma necesară. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 
 

Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2011 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 
 

1355. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

La Cap.50.01 CHELTUIELI BUGET 
DE STAT 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri  între 
unităţi ale administraţiei publice 
articolul 02 Transferuri de capital 
alineatul 15 Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar se propune repartizarea 
în cadrul sumei alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar suma de 3.400 mii lei 
pentru obiectivul „Grădiniţa cu 200 
locuri Cartier Pepinieră” către 
Municipiul Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Autori : Grupul parlamentar  

Municipiul Slobozia are nevoie 
de investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia preşcolară 
este în creştere. 
Obiectivul este lucrare în 
continuare, pentru care se poate 
aloca de la bugetul local numai o 
parte din suma necesară. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 
 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2011 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 
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PSD+PC din Camera Deputaţilor   
1356. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

La Cap.50.01 CHELTUIELI BUGET 
DE STAT 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri  între 
unităţi ale administraţiei publice 
articolul 02 Transferuri de capital 
alineatul 15 Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar se propune repartizarea 
în cadrul sumei alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar suma de 100 mii lei 
pentru obiectivul „Sală de gimnastică 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 2” 
către Municipiul Slobozia, jud. 
Ialomiţa. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Municipiul Slobozia are nevoie 
de investiţii în infrastructura de 
învăţământ. Populaţia preşcolară 
este în creştere. 
Obiectivul este lucrare în 
continuare, pentru care se poate 
aloca de la bugetul local numai o 
parte din suma necesară. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 
 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2011 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 
 

1357. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

La Cap.50.01 CHELTUIELI BUGET 
DE STAT 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri  între 
unităţi ale administraţiei publice 
articolul 02 Transferuri de capital 
alineatul 15 Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar se propune repartizarea 
în cadrul sumei alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar suma de 100 mii lei 
pentru finalizarea proiectului 

Şcoala din comuna Cosâmbeşti 
are nevoie de o centrală termică 
pentru ca elevii să înveţe în 
condiţii normale. 
Suma reprezintă cheltuieli legate 
de reabilitarea clădirii centralei 
termice, procurare utilaje şi 
echipamente cu montaj centrala 
termică. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2011 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
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„Modernizare, re-funcţionalizare, 
consolidare şcoala cu clasele I-VIII 
din satul Cosâmbeşti” (Proiect 
finanţat prin Programul de 
Reabilitare a şcolilor din Mediul 
Rural) către comuna Cosâmbeşti, jud. 
Ialomiţa. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

 şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 
 

1358. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

La Cap.50.01 CHELTUIELI BUGET 
DE STAT 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri  între 
unităţi ale administraţiei publice 
articolul 02 Transferuri de capital 
alineatul 15 Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar se propune repartizarea 
în cadrul sumei alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar suma de 400 mii lei 
pentru „Reparaţii capitale Şcoala 
generală Gheorghe Lazăr” către 
comuna Gheorghe Lazăr, jud. 
Ialomiţa. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Obiectivul a fost executat. Din 
valoare totală de 540 mii lei a 
contractului, în anul 2009 s-au 
achitat numai 140 mii lei. 
Suma este necesară pentru plata 
constructorului. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 
 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2011 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 
 

1359. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

La Cap.50.01 CHELTUIELI BUGET 
DE STAT 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri  între 
unităţi ale administraţiei publice 

Proiect în faza de investiţie. 
Investiţie în valoare de 18,6 
miliarde lei vechi, ce se 
realizează cu fonduri 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2011 nu sunt prevăzute 
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articolul 02 Transferuri de capital 
alineatul 15 Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar se propune repartizarea 
în cadrul sumei alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar suma de 500 mii lei, 
pentru Proiectul „Modernizare Şcoala 
de arte şi meserii Săveni” către 
comuna Săveni, jud. Ialomiţa. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

guvernamentale, a fost sistată de 
la 01.10.2009, din lipsă de 
fonduri. 
Există riscul degradării 
investiţiei dacă nu este 
continuată în anul 2011. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 
 

sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 
 

1360. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

La Cap.50.01 CHELTUIELI BUGET 
DE STAT 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri  între 
unităţi ale administraţiei publice 
articolul 02 Transferuri de capital 
alineatul 15 Finanţarea cheltuielilor 
de capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar se propune repartizarea 
în cadrul sumei alocate pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital ale 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar suma de 500 mii lei, 
pentru Proiectul „Modernizare şi 
reabilitare sala de sport” către 
comuna Săveni, jud. Ialomiţa. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Investiţia s-a realizat prin ISJ 
Ialomiţa. 
Proiectul s-a finalizat încă de la 
finele anului 2007, dar 
constructorul mai are de primit 
pentru această investiţie suma 
restantă de 500.000 lei. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea, întrucât în 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
pe anul 2011 nu sunt prevăzute 
sume la articolul de cheltuieli 
“Transferuri de capital”, alineatul 
15 “Finanţarea cheltuielilor de 
capital ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar”.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului a fost astfel 
dimensionat incât sa permită 
desfaşurarea activităţilor specifice 
ale acestuia 
 

1361. Anexa nr.3/25/02 Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Creşterea confortului în imobilul Se propune respingerea  deoarece 
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Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 
40 mii lei la capitolul 5001, Grupa 
71, Titlul XII „Active nefinanciare”, 
articol 03 pentru reabilitarea termică 
la Şcoala cu clasele I-VIII Vărbilău, 
jud. Prahova. 

 
Autori : Grupul parlamentar  

PSD+PC din Camera Deputaţilor  

în care învaţă 400 de elevi. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 

sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

1362. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 6510 
Grupa 20, Titlul II, BUNURI SI 
SERVICII,  Art. 2, Reparatii curente, 
cu suma de 1.800 mii lei, necesară 
pentru reabilitarea, extinderea şi 
dotarea unităţilor de învăţământ din 
comuna Bistreţ, judeţul Dolj. 
 

Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Fondurile sunt destinate 
reabilitării, extinderii şi dotării 
unităţilor de învăţământ din 
comuna Bistreţ, judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

1363. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 200 mii lei 
necesară pentru lucrări de construcţie 
a unei săli de sport în comuna 
Urzicuţa, judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar  

Fondurile sunt destinate 
lucrărilor de construcţie a unei 
săli de sport în comuna Urzicuţa, 
judeţul Dolj. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 

Se propune respingerea, întrucât 
finanţarea lucrărilor pentru 
construcţia de săli de sport se 
realizează prin bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului, care are în derulare 
un astfel de program. 
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PSD+PC din Camera Deputaţilor  
1364. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 200 mii lei 
necesară pentru lucrări de construcţie 
a clădirii de vestiare la stadionul 
comunal din comuna Urzicuţa, 
judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Fondurile sunt destinate 
lucrărilor de construcţie a clădirii 
de vestiare la stadionul comunal 
din comuna Urzicuţa, judeţul 
Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu există 
bază legală pentru finanţarea din 
bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
a cheltuielilor aferente unor 
stadioane  care aparţin autorităţilor 
locale. În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi avută 
în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 

1365. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 1.000 mii 
lei, necesară pentru lucrări de 
proiectare şi execuţie pentru bază 
sportivă tip I în comuna Calopăr, 
judeţul Dolj. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

Fondurile sunt destinate 
lucrărilor de proiectare şi 
execuţie pentru bază sportivă tip 
I în comuna Calopăr, judeţul 
Dolj. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

Se propune respingerea, întrucât 
bazele sportive aparţinând 
comunelor nu sunt unităţi 
subordonate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului. În ceea ce priveşte sursa 
de finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 

1366. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tinetului şi Sportului cu 
suma de 220 mii lei la capitolul 
5001, titlul 51, articolul 02, alineatul 

Lucrările de reabilitare termică a 
Şcolii Generale din Cuci, judeţul 
Mureş au demarat în 2009 cu 
termen de finalizare 2010, 
conform contractului încheiat 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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15-Finanţarea cheltuielilor de capital 
ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar pentru reabilitarea 
termică a Şcolii Generale din Cuci, 
judeţul Mureş . 
 

Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor. 

între Primăria  Cuci şi 
antreprenor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1367. Anexa nr.3/25/28 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului   cu suma de 
400 mii lei  pentru susţinerea 
investiţiei – Municipiul Vaslui, 
Grădiniţe cu program prelungit – 
două grădiniţe 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Lipsă locuri pentru copii în 
grădiniţele existente. 
Închiderea fabricilor din judeţul 
Vaslui a dus la dispariţia 
grădiniţelor. Deşi condiţiile 
social-economice sunt vitrege, 
natalitatea este ridicată şi se 
impune asigurarea educaţiei 
timpurii conform standardelor 
U.E. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului.

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1368. Anexa nr.3/25/28 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului   cu suma de 
350 mii lei pentru susţinerea 
investiţiei – Municipiul Vaslui, Liceu 
de muzică şi arte 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Existenţa a numeroşi copii 
talentaţi în domeniul muzicii şi 
artelor plastice, şi care nu au  
posibilităţi financiare de a studia 
în alte judeţe, impune înfiinţarea 
unui astfel de liceu în oraşul 
Vaslui – practic, se vor asigura, 
astfel, şanse egale pentru a se 
afirma şi copiii talentaţi din acest 
judeţ.  
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

1369. Anexa nr.3/25/28 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului   cu suma de  
100 mii lei necesară pentru susţinerea 
investiţiei – Municipiul Vaslui, 
continuarea lucrărilor la Campusul 
şcolar  Ştefan Procopiu 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Numărul mare de elevi care 
urmează să se formeze este în jur 
de 2500 – spaţiile existente sunt 
insuficiente pentru desfăşurarea 
actului educaţional în condiţii 
optime. Investiţia fiind începută 
din 2007, există riscul degradării 
lucrărilor efectuate până acum. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1370. Anexa nr.3/25/28 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului capitolul 
650170101 cu suma de 1000 lei 
pentru continuarea lucrărilor la 
grădiniţa din satul Tătăruşi, comuna 
Tătăruşi, judetul Iaşi. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Datorită faptului că nu s-au 
alocat fonduri de cand este 
începută investiţia (anul 2000) 
lucrările executate se 
deteriorează. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1371. Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinan ciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 2.500 mii lei, necesară 
pentru Şcoala Generală nr. 4 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2011 la 
Ministerul Educaţiei.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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Zimnicea – Reabilitare 
- Reabilitare construcţie 

existentă – înlocuire acoperiş, 
înlocuire plafoane 

- Reabilitare termică 
- Reabilitare instalaţii electrice 
- Finisaje interioare şi 

exterioare 
- Amenajare teren sport şi 

locuri de joacă 
- Realizare împrejmuire curte şi 

trotuar beton 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1372. Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinan ciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 2.50 mii lei, necesară pentru 
Şcoala Generală cu clasele I-VIII 
comuna Frumoasa Jud. Teleorman- 
Reabilitare, modernizarea 
infrastructurii educaţionale 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2010 la 
Ministerul Educaţiei.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1373. Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71,Titlul XII „Active 
nefinan ciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2011 la 
Ministerul Educaţiei.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
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suma de 2.50 mii lei, necesară pentru 
Şcoala Generală cu clasele I-VIII 
Saelele Jud. Teleorman- Extindere 

- Amenajare bază sportivă  
- Împrejmuire locaţie 

 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Guvernului. limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1374. Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71, Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 600 mii lei, necesară pentru 
extindere şi reabilitare Şcoala 
Generală în comuna Fărăgău, judeţul 
Mureş. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Îmbunătăţirea nivelului de trai al 
locuitorilor  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1375. Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71, Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
suma de 500 mii lei, necesară pentru 
construire Şcoală, grădiniţă şi sală de 
sport in localitatea Ideciu de Jos, 
judeţul Mureş. 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Îmbunătăţirea nivelului de trai al 
locuitorilor  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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1376. Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71, Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu 
următoarele sume : 
-   10 mii lei Construire grup sanitar: 
Şcoala Căzăneşti, judeţul Iaşi 
 
- 30 mii lei Modernizarea a 2 săli de 
clasă şi construirea grup sanitar4 
Şcoala Războieni, jud. Iaşi 
 
-  20 mii lei Modernizarea a două săli 
de clasă Şcoala Buznea, Judeţul Iaşi 
 
-  50 mii lei Continuare finanţare 
proiect la Şcoala Găneşti, judeţul Iaşi 
 
-  50 mii lei Reparaţie capitală Şcoala 
din satul Nou, comuna Belceşti, 
judeţul Iaşi 
 
- 50 mii lei Construirea grădiniţei din 
localitatea Focuri, judeţul Iaşi, 
mistuită de incendiu 
 
- 800 mii lei Construire şcoală 
clasele I – IV în satul Bahlui, comuna 
Cotnari, judeţul Iaşi 
 
- 100 mii lei Finalizarea şcolii 

 
Investiţiile sunt absolut nercesare 
pentru asigurarea desfăşurării în 
condiţii decente a activităţilor 
educative. 
  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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centru Ruginoasa, judeţul Iaşi 
 
- 30 mii lei Reparaţii şcoală 
Dumbrăviţa , comuna Ruginoasa, 
judeţul Iaşi 
 
- 500 mii lei Construire cămin 

cultural comuna Costeşti, judeţul 
Iaşi 

 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

1377. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71, Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu  
suma de 100 mii lei necesară pentru 
continuarea investiţiei Şcoala 
generală Horea, Cloşca şi Crişan, 
mun. Brad,  jud. Hunedoara  

- 1.000.000 lei 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1378. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71, Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu  
suma de 700 mii lei necesară pentru 
construcţie Grupuri sociale şi 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi  îmbunătăţirea 
accesului la condiţii de 
învăţământ adecvate.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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împrejmuire Şcoala generală 
Gurasada jud. Hunedoara  
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Guvernului. 
 
 
 
 

sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1379. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71, Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu  
suma de 1000 mii lei necesară pentru 
reparaţii generale Şcoala I-IV, Com. 
Blăjeni, jud. Hunedoara  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi  îmbunătăţirea 
accesului la condiţii de 
învăţământ adecvate.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1380. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71, Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu  
suma de 270.000 lei necesară pentru  
reparaţii Şcoală Generală, Com. 
Luncoiu de Jos, jud. Hunedoara  
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi  îmbunătăţirea 
accesului la condiţii de 
învăţământ adecvate.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1381. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71, Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi  îmbunătăţirea 
accesului la condiţii de 
învăţământ adecvate.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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capitale aferente activelor fixe” cu  
suma de 161.000 lei necesară pentru  
modernizare Şcoală Generală Ion 
Buteanu, Com. Buceş, jud. 
Hunedoara  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1382. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului cu suma de 
20.198 mii lei necesară pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor 
de modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor de învăţământ 
Judeţul Vrancea, după cum urmează: 
Reabilitarea şi modernizarea 
şcolilor în municipii şi oraşe - 
ODOBEŞTI  
- Reabilitare corp C, Liceul teoretic 
– 1.000 mii lei 
Construirea de grădiniţe în 
municipii şi oraşe 
- Construire grădiniţa sat Unirea oraş 
Odobeşti – 1.000 mii lei 
- Construire grădiniţa nr.1 cu 
program prelungit oraş Odobesti – 
1.000 mii lei 
Reabilitare şi modernizarea de 
grădiniţe în comune 
- Reabilitare Grădiniţa comuna 
Cotesti – 200 mii lei 
- Reabilitare grădiniţa Viisoara 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ si  îmbunătăţirea 
accesului la condiţii de 
învăţământ adecvate.  
Pentru continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de modernizare, 
reabilitare şi extindere a unităţilor 
e învăţământ.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

 
 

. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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comuna Vidra – 417 mii lei 
- Reabilitare grădiniţa comuna 
Virtescoiu – 1.000 mii lei 
Reabilitare şi modernizare şcoli în 
comune 
- reabilitare şcoala cu clasele I-VIII, 
comuna Bîrsesti – 1.000 mii lei 
- Reabilitare Şcoala Cotesti – 200 
mii lei 
- Consolidare si modernizare şcoala 
Goleşti – 376 mii lei 
- Reabilitare şcoala comuna Năneşti 
– 1.000 mii lei 
- Reabilitare şcoala comuna Năruja – 
950 mii lei 
- Reabilitare şcoala  Pârâul Pinului si 
Reabilitare şcoala  Brădăceşti, 
comuna Nereju – 500 mii lei 
- Reabilitare şcoala - reabilitare 
termică comuna Paulesti – 86 mii lei 
- Reabilitare şcoala Şerbeşti comuna 
Vidra – 675 mii lei 
- Reabilitare şcoala cls. I-VIII 
Faraoanele şi reabilitare Şcoala de 
arte si meserii comuna Virtescoiu – 
1.000 mii lei 
- Reabilitare şcoala Vrîncioaia – 250 
mi lei 
Construire grădiniţe în comune 
- Construcţie grădiniţa, sat Bîrsesti 
comuna Bîrsesti – 1.000 mii lei 
- Construire grădiniţa comuna 
Golesti – 1.000 mii lei 
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- Construcţie grădiniţa cu program 
normal 3 grupe şi şcoală cu 4 săli de 
clasă, comuna Naruja – 1.000 mii lei 
- Construire grădiniţa Nereju Mic şi 
Chitcani, comuna Nereju – 1.600 mii 
lei 
- Construire grădiniţa sat Vetresti – 
sat Herăstrau comuna Nistoresti  – 
700 mii lei 
- Construcţie grădiniţa, 25 locuri sat 
Spulber – 549 mii lei 
Construire şcoli în comune 
-  Construire şcoala I – IV, Sahastru 
comuna Nereju – 1.000 lei 
- Construire şcoala cls. I-VIII, satul 
Vetresti, Herastrau, comuna 
Nistoresti – 1.000 mii lei 
- Şcoala primara I-IV Hăulişca, 
comuna Paulesti – 1.000 mii lei 
- Şcoala primara şi grădiniţa comuna 
Spulber – 695 mii lei 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

1383. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71, Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu  
suma de 1000 mii lei necesară pentru 
reabilitare Şcoala Generală nr. 2, 
oraş Uricani, jud. Hunedoara. 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi  îmbunătăţirea 
accesului la condiţii de 
învăţământ adecvate.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

 
 
 

exerciţiului bugetar. 
 

1384. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71, Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu  
suma de 1800 mii lei necesară pentru 
reparaţii şi modernizare Grup Şcolar 
Industrial Minier Lupeni, mun. 
Lupeni, jud. Hunedoara. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi  îmbunătăţirea 
accesului la condiţii de 
învăţământ adecvate.  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1385. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71, Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu  
suma de 500 mii lei, necesară pentru  
reparaţii şi modernizare Şcoala 
Generală nr. 2, mun. Lupeni, jud. 
Hunedoara. 
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi  îmbunătăţirea 
accesului la condiţii de 
învăţământ adecvate.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1386. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71, Titlul XII „Active 

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi  îmbunătăţirea 
accesului la condiţii de 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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 nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu  
suma de 500 mii lei necesară pentru 
reparaţii şi modernizare Şcoala 
Generală nr. 3, mun. Lupeni, jud. 
Hunedoara.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

învăţământ adecvate.  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1387. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71, Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu  
suma de 500 mii lei necesară pentru 
reparaţii şi modernizare Şcoala 
Generală nr. 4, mun. Vulcan, jud. 
Hunedoara.  
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi  îmbunătăţirea 
accesului la condiţii de 
învăţământ adecvate.  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

1388. Anexa nr.3/25 
Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi 
Sportului 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71, Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu  
suma de 500 mii lei necesară pentru 
reparaţii şi modernizare Şcoala 
Generală nr. 5, mun. Vulcan, jud. 
Hunedoara  
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi  îmbunătăţirea 
accesului la condiţii de 
învăţământ adecvate.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 710 -

1389. Anexa nr. 3/25, capitolul 5010, 
titlul VI, grupa 51, art. 01, alin. 01

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71, Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu  
suma de 150 mii lei necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de reabilitare a 
Şcolii Generale din comuna 
Domneşti, judeţul Argeş.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Asigurarea unei desfăşurări 
optime a procesului instructiv-
educativ al elevilor claselor I-VIII 
din localitatea Domneşti-Argeş, 
precum şi nevoia finalizării 
investiţiei deja începute. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

1390. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap. 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/, cu suma de 100 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Almaj, pentru reabilitarea 
Scolii Generale cu cls I-IV din Satul 
Mosneni, comuna Almaj, judetul 
Dolj  
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1391. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap. 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/, cu suma de 1500 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Argetoaia, pentru reabilitarea 
Scolii de Arte si Meserii Argetoaia, 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
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comuna Argetoaia, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  

învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1392. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap. 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/, cu suma de 500 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local  Brădeşti , pentru reabilitarea 
Scolii Generale Brădeşti, comuna  
Brădeşti, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1122. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap. 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/, cu suma de 500 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local  Brădeşti , pentru reabilitarea 
Scolii Generale  Tatomireşti, 
comuna  Brădeşti, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1123.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap. 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/, cu suma de 700 mii 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 712 -

RON, sumă necesară Consiliului 
Local  Brădeşti , pentru reabilitarea 
Scolii Generale  cu clasele I-VIII 
"Ioan Grecescu", comuna  Brădeşti, 
judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  

continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1124.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap. 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/, cu suma de 250 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local    Braloştiţa , pentru 
reabilitarea Scolii Generale Sfîrcea, 
comuna   Braloştiţa , judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1125.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap. 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/, cu suma de 300 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local    Braloştiţa , pentru 
reabilitarea Scolii cu clasele I-VIII 
Braloştiţa, comuna   Braloştiţa , 
judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Partidul Social Democrat 
1126.  Legea Bugetului de stat 

Anexa nr.03/25/02 cap. 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/, cu suma de 350 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local    Braloştiţa , pentru 
reabilitarea Scolii  Generale Schitu, 
comuna   Braloştiţa , judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1127.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap. 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/, cu suma de 250 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local     Carpen , pentru reabilitarea 
Scolii Generale Geblesti, comuna 
Carpen , judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1128.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap. 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/, cu suma de 300 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local     Carpen , pentru reabilitarea 
Scolii cu clasele I-IV Carpen, 
comuna   Carpen , judetul Dolj 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1129.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap. 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/, cu suma de 280 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local     Carpen , pentru reabilitarea 
Scolii  cu clasele I-IV Cleanov, 
comuna   Carpen , judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1130.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap. 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/, cu suma de 310 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local      Cernatesti , pentru 
reabilitarea Şcolii  Generale Corniţa, 
comuna   Cernatesti , judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1131.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap. 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/, cu suma de 210 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Local Cernatesti , pentru reabilitarea 
Grădiniţei Rasnicu Oghian, comuna  
Cernatesti , judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  

modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1132.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap. 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/, cu suma de 500 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local  Coţofenii din Dos , pentru 
reabilitarea Şcolii  cu clasele I-VIII 
Coţofenii din Dos, comuna Coţofenii 
din Dos , judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1133.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap. 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/, cu suma de 400 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Coţofenii din Dos , pentru 
reabilitarea Şcolii  clasele  I-IV 
Potmelţu, comuna    Coţofenii din 
Dos , judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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1134.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap. 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/, cu suma de 450 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local       Coţofenii din  Fata , pentru 
reabilitarea Şcolii   cu clasele  I-IV 
Beharca , comuna    Coţofenii din 
Fata , judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1135.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap. 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/, cu suma de 500 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Coţofenii din  Fata , pentru 
reabilitarea Şcolii   cu clasele I-VIII 
Coţofenii din Faţă, comuna  
Coţofenii din Fata , judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1136.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap. 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/, cu suma de 350 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local       Gogoșu , pentru 
reabilitarea Şcolii   Generale 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
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Gogoşiţa, comuna Gogoșu, judetul 
Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat

învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1137.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap. 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/, cu suma de 450 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local       Gogoșu , pentru 
reabilitarea Şcolii   Generale 
Ştefanel, comuna Gogoșu, judetul 
Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1138.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap. 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/, cu suma de 500 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local       Gogoșu , pentru 
reabilitarea Şcolii   Generale 
Gogoşu, comuna Gogoșu, judetul 
Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1139.  Legea Bugetului de stat Se propune suplimentarea bugetului Motivare:  Se propune respingerea, întrucât 
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Anexa nr.03/25/02 cap. 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/, cu suma de 500 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Işalniţa, pentru reabilitarea 
Şcolii   Generale Işalniţa, comuna 
Işalniţa, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat

Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1140.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 300 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Melinesti, pentru reparatii la 
Scoala Generală cu clasele I-VIII 
Negoieşti, din comuna Melinesti, 
judetul Dolj.  
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1141.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 350 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Melinesti, pentru  reabilitarea 
Şcolii   cu clasele I-IV Spineni, din 
comuna Melinesti, judetul Dolj.  
AUTORI: 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 719 -

ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

exerciţiului bugetar. 
 

1142.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 300 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Melinesti, pentru  reabilitarea 
Şcolii   cu clasele I-IV Bodăieşti, din 
comuna Melinesti, judetul Dolj.  
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1143.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 01, alin. 1 - 
Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 500 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local  Melinesti , pentru construirea 
unei gradinite cu program prelungit 
in comuna   Melinesti , judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1144.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 01, alin. 1 - 
Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 480 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Carpen, pentru construirea 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
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unei gradinite cu program prelungit 
in comuna  Carpen , judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat

extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1145.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 01, alin. 1 - 
Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 450 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local  Almaj , pentru construirea 
unei gradinite cu program prelungit 
in comuna  Almaj , judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1146.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 01, alin. 1 - 
Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 470 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local   Cernatesti , pentru 
construirea unei gradinite cu 
program prelungit in comuna  
Cernatesti , judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1147.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
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titlul 71, art. 01, alin. 1 - 
Constructii 

Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 500 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local    Predesti , pentru construirea 
unei gradinite cu program prelungit 
in comuna  Predesti , judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1148.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 01, alin. 1 - 
Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 400 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Seaca de Padure , pentru 
construirea unei gradinite cu 
program normal in comuna  Seaca 
de Padure , judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1149.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 01, alin. 1 - 
Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 420 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Talpas, pentru construirea unei 
gradinite cu program normal in 
comuna  Talpas , judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Guvernului.  

1150.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 01, alin. 1 - 
Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 540 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Secu , pentru construirea unei 
gradinite cu program prelungit in 
comuna  Secu , judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1151.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 01, alin. 1 - 
Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 440 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Scaesti, pentru construirea 
unei gradinite cu program prelungit 
in comuna  Scaesti , judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1152.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 01, alin. 1 - 
Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 490 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Plesoi, pentru construirea unei 
gradinite cu program prelungit in 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
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comuna  Plesoi , judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1153.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 450 mii 
RON, necesară Consiliului Local 
Seaca de Pădure, pentru  reabilitarea 
Şcolii Generale cu clasele I-VIII 
Seaca de Pădure, din comuna Seaca 
de Pădure, judetul Dolj.  
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1154.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 350 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Seaca de Pădure, pentru  
reabilitarea Şcolii cu clasele I - IV 
Răchita de Sus, din comuna Seaca de 
Pădure, judetul Dolj.  
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1155.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
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titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 500 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Seaca de Pădure, pentru  
reabilitarea Şcolii clasele I - IV 
Veleni, din comuna Seaca de Pădure, 
judetul Dolj.  
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1156.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 01, alin. 1 - 
Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 440 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local  Botoşeşti-Paia , pentru 
construirea unei gradinite cu 
program prelungit in comuna  
Botoşeşti-Paia, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1157.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 01, alin. 1 - 
Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 320 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local  Botoşeşti-Paia , pentru 
construirea unei gradinite cu 
program normal in comuna  
Botoşeşti-Paia, judetul Dolj 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

exerciţiului bugetar. 
 

1158.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 01, alin. 1 - 
Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 400 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Simnicu de Sus , pentru 
construirea unei gradinite cu 
program prelungit in comuna  
Simnicu de Sus, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1159.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap. 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 200 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Brabova, pentru reabilitarea 
Scolii Mosna, comuna Brabova, 
judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 
 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1160.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap. 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
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capitale aferente activelor fixe nr.03/25/02/,  cu suma de 500 mii 
RON, necesară Consiliului Local 
Brabova, pentru reabilitarea Şcolii 
Generale Brabova, comuna Brabova, 
judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1161.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 5001, 
titlul 20, art. 01, alin. 4 - Apa, 
canal si salubritate 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 70 mii 
RON, necesară Consiliului Local 
Fărcaș, pentru alimentare cu apa si 
dotare cu fosa septica a Gradinitei 
Fărcaș, comuna Fărcaș, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1162.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 5001, 
titlul 20, art. 01, alin. 4 - Apa, 
canal si salubritate 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 120 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Fărcaș, pentru construirea unui 
grup sanitar si alimentarea acestuia 
cu apa la scoala Golumbu si dotare 
cu fosa septica a Gradinitei 
Golumbu, comuna Fărcaș, judetul 
Dolj  
AUTORI: 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat

1163.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 01, alin. 1 - 
Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 830 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Fărcaș, pentru Construirea 
unei gradinite in satul Amarasti, 
comuna Fărcaș, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1164.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/, cu suma de 300 mii 
RON, necesară Consiliului Local 
Fărcaș, pentru continuarea lucrarilor 
cofinantate din bugetul local privind 
reabilitarea Scolii Generale Fărcaș, 
Satul Fărcaș, comuna Fărcaș, judetul 
Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1165.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 300 mii 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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RON, sumă necesară Consiliului 
Local Grecesti, pentru reparatii 
Scoala Generala cu cls I-IV din Satul 
Busu, comuna Grecesti, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat

continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1166.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 390 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Grecesti, pentru reparatii 
Scoala Generala cu cls I-IV din Satul 
Gropanele, comuna Grecesti, judetul 
Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1167.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 250 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Filiasi, pentru lucrari de 
reabilitare a Gradinitei Nr. 1 Filiasi, 
localitatea Filiasi, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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1168.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 100 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Filiasi, pentru lucrari de 
reabilitare a Gradinitei Nr. 3 Filiasi, 
localitatea Filiasi, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1169.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 300 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Filiasi, pentru lucrari de 
reabilitare a Grupului Scolar 
“Dimitrie Filisanu”, localitatea 
Filiasi, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1170.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 300 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Filiasi, pentru lucrari de 
modernizare a Scolii Generale cu cls 
I-VIII din Satul Racarii de jos, 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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localitatea Filiasi, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1171.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 01, alin. 1 - 
Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 560 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Isalnita, pentru construirea 
unei gradinite cu program prelungit 
in comuna Isalnita, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1172.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 200 mii 
RON, necesară Consiliului Local 
Melinesti, pentru reparatii la Grupul 
Scolar Al. Macedonski din comuna 
Melinesti, judetul Dolj. Lucrare 
finalizata in proportie de 50% 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1173.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
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capitale aferente activelor fixe nr.03/25/02/,  cu suma de 100 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Secu, pentru renovare Scoala 
Generala Smadovicioara, comuna 
Secu, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1174.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 300 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Simnicu de Sus, pentru 
reparatii, dotare cu incalzire centrala, 
izolare termica, imprejmuire Scoala 
Generala din Satul Izvor, comuna 
Simnicu de Sus, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1175.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 300 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Simnicu de Sus, pentru 
reparatii si imprejmuire Scoala 
Generala din Satul Lesile, comuna 
Simnicu de Sus, judetul Dolj 
AUTORI: 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat

Guvernului.  

1176.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 01, alin. 1 - 
Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 50 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Simnicu de Sus, pentru 
imprejmuire Scoala Generala din 
Satul Milesti, comuna Simnicu de 
Sus, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1177.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 01, alin. 1 - 
Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 320 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Leu, pentru obiectiv investite 
Gradinita program normal din 
comuna Leu, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 
 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1178.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 01, alin. 1 - 
Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 900 mii 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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RON, sumă necesară Consiliului 
Local Plesoi, pentru obiectiv 
investite Gradinita program normal 
din comuna Plesoi, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat

continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1179.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 150 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Radovan, pentru reparatii 
capitale Scoala Generala cu cls I-
VIII din comuna Radovan, judetul 
Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1180.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 01, alin. 1 - 
Constructii  
 

Se propune suplimentarea  bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 80 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Terpezita, pentru obiectiv 
investite Gradinita program normal 
din comuna Terpezita, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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1181.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea  bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 500mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Filiasi, pentru consolidarea 
Scolii Generale I - VIII din satul 
Fratostita, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1182.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 01, alin. 1 - 
Constructii  
 

Se propune suplimentarea  bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 600 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Filiasi, pentru obiectiv 
investitii Gradinita program normal 
din sat Fratostita, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1183.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 01, alin. 1 - 
Constructii  
 

Se propune suplimentarea  bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 230 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Daneti, pentru obiectiv 
investite Gradinita program normal 
din sat Brabeti, comuna Daneti, 
judetul Dolj 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  
 

Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

exerciţiului bugetar. 
 

1184.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea  bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 270 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Dobrotesti, pentru reparatii 
capitale Scoala Generala I - VIII 
comuna Dobrotesti, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1185.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea  bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 100 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Galicea Mare, pentru 
reabilitare Scoala Generala I - VIII 
corp 2 comuna Galicea Mare, judetul 
Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1186.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 5001, 
titlul 20, art. 01, alin. 4 - Apa, 

Se propune suplimentarea  bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
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canal si salubritate nr.03/25/02/,  cu suma de 65 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Urzicuta, pentru utilitati 
Scoala Generala I – VIII comuna 
Urzicuta, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  
 

de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1187.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 01, alin. 1 - 
Constructii  
 

Se propune suplimentarea  bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 230 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Desa, pentru obiectiv 
investotii Gradinita program normal 
din comuna Desa, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1188.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea  bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 200 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Cernetesti, pentru reabilitare 
Scoala Generala I – IV, sat Raznic – 
Oghean, comuna Cernetesti, judetul 
Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat

1189.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 03 - Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea  bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 160 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Carna, pentru reabilitare 
Gradinita program normal din 
comuna Carna, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1190.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 01, alin. 1 - 
Constructii  
 

Se propune suplimentarea  bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 300 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Silistea Crucii, pentru obiectiv 
investitii Scoala Generala I – VIII, 
comuna Silistea Crucii, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 
învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1191.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 01, alin. 1 - 
Constructii  
 

Se propune suplimentarea  bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 100 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Teslui, pentru utilitati Scoala 
Generala I – VIII, comuna Teslui, 

Motivare:  
Pentru funcţionarea şi 
desfăşurarea optimă a procesului 
de învăţământ şi Pentru 
continuarea şi lucrărilor de 
modernizare, reabilitare şi 
extindere a unităţilor e 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
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judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat

învăţământ.  
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1192.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02  

Se propune suplimentarea  bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de  100 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Almaj, pentru realizarea unei 
zone de agrement cu teren de sport si 
locuri de joaca pentru copii, comuna 
Almaj, judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  
 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1193.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 01, alin. 1 - 
Constructii  
 

Se propune suplimentarea  bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 460 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Argetoaia, pentru construirea 
unei Baze Sportive tip 2, pe 
Ordonanta de Guvern nr. 7 / 2006 in 
comuna Argetoaia, Judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1194.  Legea Bugetului de stat Se propune suplimentarea  bugetului Sursa de finanţare Fondul de Se propune respingerea, întrucât 
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Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 01, alin. 1 - 
Constructii  
 

Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 400 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Secu, pentru construirea unei 
Baze Sportive, pe Ordonanta de 
Guvern nr. 7 / 2006 in comuna Secu, 
Judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1195.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 01, alin. 1 - 
Constructii  
 

Se propune suplimentarea  bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 300 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Sopot, pentru finalizarea 
constructiei Bazei Sportive in 
comuna Sopot, Judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  
 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1196.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/25/02 cap 6501, 
titlul 71, art. 01, alin. 1 - 
Constructii  
 

Se propune suplimentarea  bugetului 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului, anexa 
nr.03/25/02/,  cu suma de 440 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Grecesti, pentru finalizarea 
constructiei Bazei Sportive 
Multifunctionale tip 2 in satul 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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Barboi comuna Grecesti, Judetul 
Dolj 
 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1197.  Anexa 3/24/29 
Obiectivul proiectului: 
Studii de fezabilitate, proiectare, 
execuţie lucrări de construcţie şi 
exproprieri 
 

Centură oraş Baia Mare continuată 
cu centura Baia Sprie 
5,000 mii lei; 

Autor: sen. M. Sorin PSD+PC 
 

 Se propune respingerea, întrucât nu 
se precizează sursa de finanţare  
 

1198.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune suplimentarea prevederii 
din bugetul Ministerul Educatiei, 
Cercetarii, Tineretului si Sportului 
pentru obiectivul  Parc tehnologic IT 
la Universitate din Craiova corp 
A+B cu suma de 10.000 mii lei 
 
 
Autori: 
Deputat PDL Dascalu Constantin 
 

Proiectul este executat in 
proportie de 25% fiind un 
obiectiv extrem de important. 
Dezvolta o ramura prevazuta in 
programul de Guvernare ca 
prioritate naţională, creaza locuri 
de munca si genereaza servicii si 
produse pentru export. 
 
Sursa de finantare: Redistribuirea 
fondurilor in cadrul bugetului 
Ministerul Educatiei, Cercetarii, 
Tineretului si Sportului sau 
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol sau titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat.De 
asemenea, sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister, fără a se preciza 
capitolul şi titlul de cheltuieli de la 
care ar urma să se efectueze 
redistribuiri. 

1199.  Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se introduce o nouă fişă: 
Datorii – 20.000.000 RON 
 
 

Necesitatea acoperii datoriilor 
pentru buna şi corecta funcţionare 
a sistemului din judeţ.   

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autorii:Senatori Fodoreanu Sorin, 
Onofrei Orest, deputat Pardau 
Dumitru 
 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1200.  Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se introduce o nouă fişă: 
Liceul cu Program Sportiv Suceava 
– 5.000.000 RON 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autorii:Senatori Fodoreanu Sorin, 
Onofrei Orest, deputat Pardau 
Dumitru 
 

Necesitatea îmbunătăţirii 
condiţiilor şi echipamentelor în 
vederea pregătirii pentru 
performanţă a elevilor sportivi.   

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1201.  Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se introduce o nouă fişă: 
Şcoala Specială „Sfântul Andrei” 
Gura Humorului – 2.000.000 RON 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autorii:Senatori Fodoreanu Sorin, 
Onofrei Orest, deputat Pardau 
Dumitru 

Copii cu nevoi speciale au nevoie 
de o permanentă îngrijire şi 
susţinere din partea statului. 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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1202.  Anexa nr.3/25/29 Ministerul 

Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune alocarea sumei de 205 
mii lei pentru Palatul Copiilor, 
Timişoara, pentru studii de 
fezabilitate. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autorii:Senator PDL Gheorghe 
David, Colegiul uninominal nr.1, 
Circumscripţia Electorală nr.37 - 
Timiş 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1203.  Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune alocarea sumei de 15 mii 
lei pentru Clubul Copiilor, Buziaş, 
sală de sport tip balon cu teren 
multifuncţional, pentru studii de 
fezabilitate. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autorii:Senator PDL Gheorghe 
David, Colegiul uninominal nr.1, 
Circumscripţia Electorală nr.37 - 
Timiş 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1204.  Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune alocarea sumei de 1.800 
mii lei pentru bazin olimpic acoperit 
şi amenajări exterioare pentru Clubul 
Şcolar Sportiv nr.1, Timişoara. 
Obiectiv de investiţii în continuare. 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autorii:Senator PDL Gheorghe 
David, Colegiul uninominal nr.1, 
Circumscripţia Electorală nr.37 - 
Timiş 

bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1205.  Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune alocarea sumei de 1.500 
mii lei pentru Clubul Sportiv Şcolar 
Bega (baza de canotaj), Timişoara. 
Reabilitare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autorii:Senator PDL Gheorghe 
David, Colegiul uninominal nr.1, 
Circumscripţia Electorală nr.37 - 
Timiş

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1206.  Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru Clubul Sportiv Şcolar 
Bega (sala de sport), Timişoara. 
Reabilitare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autorii:Senator PDL Gheorghe 
David, Colegiul uninominal nr.1, 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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Circumscripţia Electorală nr.37 - 
Timiş 

1207.  Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune alocarea sumei de 3.000 
mii lei pentru Clubul Sportiv Şcolar 
Bega, Timişoara. 
Reabilitare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autorii:Senator PDL Gheorghe 
David, Colegiul uninominal nr.1, 
Circumscripţia Electorală nr.37 - 
Timiş 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1208.  Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei pentru Clubul Sportiv Şcolar 
nr.1 (sediul internat), Timişoara. 
Reabilitare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autorii:Senator PDL Gheorghe 
David, Colegiul uninominal nr.1, 
Circumscripţia Electorală nr.37 - 
Timiş 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1209.  Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune alocarea sumei de 101 
mii lei pentru Clubul Sportiv Şcolar 
nr.1 (baza caiac-canoe), Timişoara. 
Amenajări exterioare, împrejmuire. 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autorii:Senator PDL Gheorghe 
David, Colegiul uninominal nr.1, 
Circumscripţia Electorală nr.37 - 
Timiş 

bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1210.  Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune alocarea sumei de 180 
mii lei pentru Clubul Copiilor Lugoj. 
Mijloace de transport. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autorii:Senator PDL Gheorghe 
David, Colegiul uninominal nr.1, 
Circumscripţia Electorală nr.37 - 
Timiş 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1211.  Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune alocarea sumei de 360 
mii lei pentru Clubul Sportiv Şcolar 
Bega. 
Mijloace de transport. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autorii:Senator PDL Gheorghe 
David, Colegiul uninominal nr.1, 
Circumscripţia Electorală nr.37 - 
Timiş 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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1212.  Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune alocarea sumei de 26 mii 
lei pentru Clubul Sportiv Şcolar nr.1 
Timişoara. 
Materiale de educaţie fizică şi sport. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autorii:Senator PDL Gheorghe 
David, Colegiul uninominal nr.1, 
Circumscripţia Electorală nr.37 - 
Timiş 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1213.  Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei pentru Clubul Copiilor Lugoj. 
Echipament IT. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autorii:Senator PDL Gheorghe 
David, Colegiul uninominal nr.1, 
Circumscripţia Electorală nr.37 - 
Timiş 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1214.  Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune alocarea sumei de 20 mii 
lei pentru Clubul Copiilor Lugoj. 
Sistem de supraveghere. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
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Autorii:Senator PDL Gheorghe 
David, Colegiul uninominal nr.1, 
Circumscripţia Electorală nr.37 - 
Timiş 

sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1215.  Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune alocarea sumei de 20 mii 
lei pentru Clubul Copiilor Lugoj. 
Sistem de supraveghere. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autorii:Senator PDL Gheorghe 
David, Colegiul uninominal nr.1, 
Circumscripţia Electorală nr.37 - 
Timiş 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1216.  Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune alocarea sumei de 20 mii 
lei pentru Clubul Copiilor Buziaş. 
Sistem de supraveghere. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autorii:Senator PDL Gheorghe 
David, Colegiul uninominal nr.1, 
Circumscripţia Electorală nr.37 - 
Timiş 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1217.  Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune alocarea sumei de 20 mii 
lei pentru Clubul Sportiv Şcolar nr.1, 
Timişoara (baza caiac-canoe). 
Sistem de supraveghere. 
Sursa de finanţare: Fondul de 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autorii:Senator PDL Gheorghe 
David, Colegiul uninominal nr.1, 
Circumscripţia Electorală nr.37 - 
Timiş 

bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1218.  Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune alocarea sumei de 20 mii 
lei pentru Clubul Sportiv Şcolar nr.1, 
Timişoara (baza lupte). 
Cheltuieli de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autorii:Senator PDL Gheorghe 
David, Colegiul uninominal nr.1, 
Circumscripţia Electorală nr.37 - 
Timiş 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1219.  Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune alocarea sumei de 68 mii 
lei pentru Clubul Copiilor Buziaş. 
Cheltuieli de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autorii:Senator PDL Gheorghe 
David, Colegiul uninominal nr.1, 
Circumscripţia Electorală nr.37 - 
Timiş 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1220.  Anexa nr.3/25/29 Ministerul Se propune alocarea sumei de 50 mii  Se propune respingerea, întrucât 
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Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

lei pentru Clubul Copiilor Lugoj. 
Dotări mobilier. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autorii:Senator PDL Gheorghe 
David, Colegiul uninominal nr.1, 
Circumscripţia Electorală nr.37 - 
Timiş 

sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1221.  Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune alocarea sumei de 125 
mii lei pentru Clubul Sportiv Şcolar 
nr.1 Timişoara, Cabana Gărâna. 
Dotări mobilier. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autorii:Senator PDL Gheorghe 
David, Colegiul uninominal nr.1, 
Circumscripţia Electorală nr.37 - 
Timiş 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1222.  Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune alocarea sumei de 264 
mii lei pentru Clubul Sportiv Şcolar 
nr.1 Timişoara,  
(Sediul internat) 
Dotări mobilier. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
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Autorii:Senator PDL Gheorghe 
David, Colegiul uninominal nr.1, 
Circumscripţia Electorală nr.37 - 
Timiş 

exerciţiului bugetar. 
 

1223.  Anexa nr.3/25/29 Ministerul 
Educatiei, Cercetarii, Tineretului 
si Sportului 

Se propune alocarea sumei de 2.500 
mii lei pentru sediul ISJ Timiş şi 
CCS Timişoara. 
Obiectiv de investiţii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Autorii:Senator PDL Gheorghe 
David, Colegiul uninominal nr.1, 
Circumscripţia Electorală nr.37 - 
Timiş 

 Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu poate 
fi avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

1224.  Anexa nr. 3/25, capitolul 5010, 
titlul XII, grupa 71, art. 01, alin. 
01 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului la capitolul 
5001, Grupa 71, Titlul XII „Active 
nefinanciare”, articolul 03 „Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe” cu  
suma de 120 mii lei necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie a 
sălii de sport la Şcoala 
Dârmăneşti, comuna Dârmăneşti, 
judeţul Argeş.  
 
Autori : Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor  

Nevoia copiilor de la Şcoala 
Dârmăneşti - Argeş, de a putea 
desfăşura activităţi sportive şi 
recreative într-un spaţiu modern, 
la adăpost de intemperiile vremii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 
 

Se propune respingerea  deoarece 
sursa de finanţare nu poate fi avută 
în vedere, întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale a 
fost astfel dimensionat incât sa 
permită desfaşurarea activităţilor 
specifice ale acestuia 
 

1225.  Anexa 3/25 Se alocă o sumă stabilită de Pentru a asigura necesarul bazei Se propune respingerea, întrucât 
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Ministerul Educaţiei în funcţie de 
necesităţi şi numărul de elevi care 
studiază limbile materne, pentru 
editarea şi reeditarea manualelor 
şcolare pentru învăţământul 
minorităţilor naţionale din România 
 
Autor: dep. Miron Ignat, Minorităţi 

de învăţare în şcolile cu specific. amendamentul nu este clar 
formulat, nefiind precizat capitolul 
şi titlul de cheltuieli care ar urma 
să fie suplimentate. De asemenea, 
nu se precizează sursa de finanţare.  

 
 
 
 



  ANEXA NR.2  
          

                                 ORDONATOR 3/26  
 

AMENDAMENTE RESPINSE                                                          
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011 
 
 

Nr 
crt 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

1.  Anexa nr.3/26 Ministerul Sănătăţii Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la capitolul 
6601, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFER ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
01, alineat 38  Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea unităţilor de 
asistenţă medico-sociale cu suma de 
420 mii de lei necesară pentru 
finalizarea construcţiei dispensarului 
uman din comuna Ghidici, judeţul 
Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Este necesară finalizarea 
construcţiei dispensarului comunei 
Ghidici pentru asigurarea 
serviciilor medicale de care are 
nevoie comunitatea. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale  a 
fost dimensionat astfel încât să 
asigure finanţarea în condiţii 
normale a activităţii acestuia. 
 

2.  Anexa nr.3/26 Ministerul Sanatatii Se propune suplimentarea Ministerul 
Sanatatii cu suma de 400 mii lei 
pentru achizitionarea unui sistem de 
neurochirurgie ultrasonica tip CUSA 
la Spitalul Judetean de Urgenta 
,,Dr.Constantin Opris’’, Baia  Mare, 

Se solicita admiterea 
amendamentului deoarece in orasul 
Baia Mare exista o incidenta 
crescuta a tumorilor cerebrale ce 
necesita interventie chirurgicala. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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G.Cosbuc nr.31, judetul Maramures 
 
Sursa de finantare: Ministerul 
Sanatatii si Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
Autori: 
Deputat Independent Zoicas 
Gheorghe 

bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

 

1.  Anexa nr.3/26 Ministerul Sanatatii Din sima prevazuta se aloca suma de 
100 mii lei pentru finantarea 
obiectivului – Reabiliatarea 
Dispensarului uman Recea, comuna 
Recea, Judetul Brasov. 
 
Sursa de finantare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului 
 
 
Autori: 
Deputati PNL: Gheorghe Gabor, 
Chitoiu Daniel, Dontu Mihai-Aurel, 
Dragomir Gheorghe, Holban Titi. 
Nicolaescu Gheorghe-Eugen, 
Tinteanu Ioan, Uioreanu Horea 
Dorin 
 
Grupurile parlamentare ale Partidului 
National Liberal 
 

Se afla intro stare avansata de 
degradare si necesita lucrari de 
consolidare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

 

3.  Anexa nr.3/26 Ministerul Sănătăţii Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la capitolul 
6601, Grupa 51, Titlul VI 

Este necesară reabilitarea 
dispensarului comunei Cârna 
pentru asigurarea serviciilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale  
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TRANSFER ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
01, alineat 38  Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea unităţilor de 
asistenţă medico-sociale cu suma de 
150 mii lei necesară pentru 
reabilitarea dispensarului vechi din 
comuna Cârna, judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

medicale de care are nevoie 
comunitatea. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale. 

a fost dimensionat astfel încât să 
asigure finanţarea în condiţii 
normale a activităţii acestuia. 
 

4.  Anexa nr.3/26 Ministerul Sănătăţii Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la capitolul 
6601, Grupa 51, Titlul VI 
TRANSFER ÎNTRE UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, art. 
01, alineat 38  Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea unităţilor de 
asistenţă medico-sociale cu suma de 
45 mii lei necesară pentru 
reabilitarea dispensarului uman din 
oraşul Bechet, judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Este necesară reabilitarea 
dispensarului oraşului Bechet 
pentru asigurarea serviciilor 
medicale de care are nevoie 
comunitatea. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale  a 
fost dimensionat astfel încât să 
asigure finanţarea în condiţii 
normale a activităţii acestuia. 

 

5.  Ministerul Sănătăţii 
 

Se repartizează din bugetul 
Ministerului Sănătăţii suma de 400 

Pentru asigurarea de servicii 
medicale de bază pentru populaţie. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
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Anexa 3 / 26 / 29 
 
Obiectiv nou 
„Dispensar uman - comuna 
Coşereni, jud. Ialomiţa.” 

mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
dispensar uman” către comuna 
Coşereni, jud. Ialomiţa. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 
 

obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 
 

5.  Ministerul Sănătăţii 

 

Anexa 3 / 26 

 

Obiectiv nou 

„Dispensar uman - comuna 
Stelnica, jud. Ialomiţa” 

Se repartizează din bugetul 
Ministerului Sănătăţii suma de 1500 
mii lei pentru obiectivul „Construire 
dispensar uman în sat Stelnica” către 

comuna Stelnica, jud. Ialomiţa. 

 

Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 

Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

 

Pentru asigurarea de servicii 
medicale de bază pentru populaţia 

comunei Stelnica. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
construcţia de dispensare 
medicale din bugetul 
Ministerului Sănătăţii 

 

6.  Ministerul Sănătăţii  Se repartizeaza din bugetul 
Ministerului sanatatii pentru 

Pentru asigurarea de servicii 
medicale de urgenţă în condiţii de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
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Anexa 3 / 26 

 

„Spitalul orăşenesc Ţăndărei 
judeţul Ialomiţa” 

 

obiectivul „Amenajare punct primire 
urgenţe la Spitalul orăşenesc 

Ţăndărei judetul Ialomita suma de 
1.500 mii lei. 

civiliza�ie pentru populaţia 
oraşului Ţăndărei. 

obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 

 

7.  

Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 

Modernizarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor de sănătate 
din Spitalul Judeţean de Urgenţe 
Vâlcea  
Valoare proiect: 58.285,71 mii lei 
Necesar fonduri 2010: 3.828,57 mii 
lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Modernizarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor de 
sănătate din Spitalul Judeţean de 
Urgenţe Vâlcea  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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8.  

Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 

Centrul de Recuperare Neuromotorie 
de Tip Ambulatoriu – Drăgăşani 
Valoare proiect: 3086,38 mii lei 
Necesar fonduri 2010: 272,33 mii lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Centrul de Recuperare 
Neuromotorie de Tip Ambulatoriu 
– Drăgăşani 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

 
9.  

Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 

Îmbunătăţirea dotării cu echipamente 
a bazelor operaţionale pentru 
intervenţii în situaţii de urgenţă din 
Regiunea Sud-Vest Oltenia 
Valoare proiect: 67.708,57 mii lei 
Necesar fonduri 2010: 2.389,71 mii 
lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Îmbunătăţirea dotării cu 
echipamente a bazelor operaţionale 
pentru intervenţii în situaţii de 
urgenţă din Regiunea Sud-Vest 
Oltenia 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

 
10.  

 Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 

Reparaţii capitale  şi dotare Spitalul 
Drăgăşani 
2..000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 
 

Reparaţii capitale  şi dotare Spitalul 
Drăgăşani 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 7 -

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

 
11.  

Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 

Reparaţii capitale şi consolidare a 
Spitalului “Constantin Anastasiu”, 
comuna Mihăeşti, judeţul Vâlcea 
4.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Reparaţii capitale şi consolidare a 
Spitalului “Constantin Anastasiu”, 
comuna Mihăeşti, judeţul Vâlcea 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

 
12.  

Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 

Dotare Spitalul Bălceşti  
3.000.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Dotare Spitalul Bălceşti  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

 
13.  

Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 

Finalizarea lucrărilor de construcţie 
la Spitalul Orăşenesc Horezu , 
Policlinica si Ambulatoriu, dotarea 
sectiilor de chirurgie si ginecologie 
cu aparatura medicala 
6.000.000 lei 

Finalizarea lucrărilor de construcţie 
la Spitalul Orăşenesc Horezu în 
vederea punerii în funcţiune 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Autor: Aurel Vlădoiu - PSD bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

 
14.  

Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 

Răscumpărarea imobilului în care 
funcţionează Clinica de 
Balneofizioterapie şi de Recuperare 
Călimăneşti – Secţia Externă a 
Spitalului Judeţean Vâlcea 
Valoarea negociată: 6.000.000 mii 
lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Răscumpărarea imobilului în care 
funcţionează Clinica de 
Balneofizioterapie şi de Recuperare 
Călimăneşti – Secţia Externă a 
Spitalului Judeţean Vâlcea 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

 
15.  Anexa nr.3/26 Ministerul Sănătăţii,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alocarea sumei de 500.000 lei pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
dispensarului comunal, comuna 
Unirea, judeţul Călăraşi. 
 

 
Damian Ioan 

Oana Niculescu-Mizil Ştefănescu 
Tohme 

Boabeş Dumitru 
Grup PSD+PC- Camera Deputaților 

Clădirea este foarte degradată şi 
necesită intervenţii urgente. 
 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 9 -

 
 

16.  Anexa nr.3/26 Ministerul Sănătăţii,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii, anexa  
cu suma de : 800.000 RON 
 
 
Iniţiator:  
 
Deputat PSD Cornel Itu 
 
Grup PSD+PC 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 
 - încheiere lucrări secția psihiatrie 
Spitalul Municipal Dej; 
  -valoare –800.000lei 
 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Sănătăţii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

17.  Ministerul Sănătăţii 
 
Anexa nr.3/26/29 

Se propune alocarea sumei de 7000 
mii lei, reprezentând reabilitarea şi 
modernizarea următoarelor spitale  
din Palazu Mare - municipiul 
Constanţa 
  

1. Reabilitarea şi modernizarea 
Spitalului de Psihiatrie – 
Palazu Mare -  municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa. 
– 3.500 mii lei; 

2. Reabilitarea şi modernizarea 
Spitalului T.B.C. – Palazu 
Mare -  municipiul Constanţa, 

Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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judeţul Constanţa. – 3.500 
mii lei; 

Autor : deputat Antonella 
Marinescu – GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+PC 

 
  

18.  Anexa nr. 3/26/02 pag. 6
Cap. 6601

Titlu 71
Art. 01

Alin. 01

Extindere Spital Judeţean de Urgenţă 
Vaslui

 
Valoare: 43.276 mii lei

 
Autori: 

deputat PSD+PC CRISTEA 
VICTOR

senator PSD+PC SILISTRU DOINA

Motivare:
Este necesar a se înfiinţa 
ambulatoriul integrat al spitalului, 
în acest moment neexistând 
posibilitatea asigurării unei 
asistenţe medicale de bună calitate, 
aceasta efectuându-se, acum, cu 
cheltuieli suplimentare de bani si 
timp din partea spitalului, a 
cadrelor medicale şi a bolnavilor, în 
vederea organizării Ambulatoriului 
integrat – înfiinţare noi secţii 
medicale. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva al Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

19.  Anexa nr. 3/26/02 pag. 6
Cap. 6601

Titlu 71
Art. 01

Alin. 01

Consolidare, reparaţii capitale, 
extindere prin mansardare a Secţiei 

de Pneumoftiziologie Vaslui

Valoare: 16.500 mii lei
 

Autori: 
deputat PSD+PC CRISTEA 

VICTOR
senator PSD+PC SILISTRU DOINA

Clădirea face parte din patrimoniul 
istoric, iar în decursul timpului a 
suferit casări inegale, fapt ce a 
condus la deteriorarea structurii de 
rezistenţă; finisajele interioare nu 
sunt conforme cu standardele şi 
normativele în vigoare. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva al Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar. 
 

20.  Anexa nr. 3/26/02 pag. 8
Cap. 6601

Titlu 71
Art. 01

Alin. 01

Construire Centru de sănătate 
mintală, în cadrul Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Vaslui

Valoare: 2.772 mii lei
 

Autori: 
senator PSD+PC SILISTRU DOINA

deputat PSD+PC CRISTEA 
VICTOR

Se impune construirea unui Centru 
de sănătate mintală, pentru copii şi 
adulţi, în vederea creşterii calităţii 
serviciilor mediale, conform unui 
Ordin al ministrului Sănătăţii, emis 
încă din 2006. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva al Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

21.  Anexa nr. 3/26/02 pag. 8
Cap. 6601

Titlu 71
Art. 01

Alin. 01

Reparaţii capitale şi modernizare 
Secţia Dermato-

Venerice+Contagioase – Spitalul nr. 
2

Valoare: 44.725 mii lei
 

Autori: 
senator PSD+PC SILISTRU DOINA

deputat PSD+PC CRISTEA 
VICTOR

Fluxurile sanitare de funcţionarea 
nu corespund standardelor şi 
normelor sanitare în vigoare, 
reţelele de instalaţii nu asigură în 
totalitate necesităţile spitalului. 
Clădirea a fost supusă 
numeroaselor activităţi seismice, în 
urma cărora nu a fost făcută nicio 
evaluare şi nicio intervenţie asupra 
structurii de rezistenţă.  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva al Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

22.  Anexa 3/26/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe, cu suma de 200 mii lei. 

 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Fondurile sunt destinate continuării 
lucrărilor de renovare şi modernizare 
la dispensarul medical uman din 
comuna Sascut, judeţul Bacău. 
 
 
Autor 
Deputat: Petru Gabriel Vlase – 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 

 

 bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

23.  Anexa 3/26/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01 – Active 
fixe, 01 - Construcţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01 – Active 
fixe, 01 - Construcţii, cu suma de 70 
mii lei. Fondurile sunt destinate 
construirii unui dispensarul medical 
uman în comuna Tătărăşti, judeţul 
Bacău. 
 
 
Autor 
Deputat: Petru Gabriel Vlase – 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

24.  Anexa 3/26/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01 – Active 
fixe, 01 - Construcţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01 – Active 
fixe, 01 - Construcţii, cu suma de 33 
mii lei. Fondurile sunt destinate 

 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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începerii construcţiei unui cabinet 
medical uman în sat Tămăşoaia, 
comuna Coţofăneşti, judeţul Bacău. 
 
 
Autor 
Deputat: Petru Gabriel Vlase – 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

 bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

25.  Anexa 3/26/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01 – Active 
fixe, 01 - Construcţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01 – Active 
fixe, 01 - Construcţii, cu suma de 33 
mii lei. Fondurile sunt destinate 
începerii construcţiei unui cabinet 
medical uman în sat Borşani, 
comuna Coţofăneşti, judeţul Bacău. 
 
 
Autor 
Deputat: Petru Gabriel Vlase – 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 
 

 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

26.  Anexa nr.3/26 - Ministerul 
Sănătăţii 
 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 40.000 
lei pentru modernizare dispensar 
medical în comuna Tătăranu 
Autor: Tîlvăr Angel- deputat 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 

Este necesară această investiţie 
pentru creşterea calităţii actului 
medical şi a serviciilor medicale în 
comuna Tătăranu 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
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va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

27.  Anexa nr.3/26/29 - Ministerul 
Sănătăţii 
 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   
Dispensar, sat Inoteşti, comuna 
Colceag, Judeţul Prahova -  
construire 
 
Suma alocată: 500 mii lei 
 
 
Deputat Adrian Năstase 

Grupul PSD+PC – Camera 
Deputaţilor 
 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2011 la Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

 

28.  Anexa nr.3/26/29 - Ministerul 
Sănătăţii 
 

Se propune introducerea unei noi 
fişe:  
Spitalul Judeţean Suceava – bloc 
operator - 4.000.000 Euro,  
anvelopare faţadă – 1.500.000 Euro 
 
Autori: 
Senator Fodoreanu Sorin 
Senator Onofrei Orest 
Deputat Pardau Dumitru 

Îmbunătăţirea condiţiilor pentru un 
act medical la înalte standarde 
europene. Sistemul medical trebuie 
să aibă sedii decente ,demne de un 
stat membru al Uniunii Europene. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

29.  Anexa nr.3/26/29 - Ministerul Se propune introducerea unei noi Îmbunătăţirea condiţiilor pentru un Se propune respingerea 
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Sănătăţii 
 

fişe:  
Spitalul Fălticeni – 3.000.000 RON 
 
Autori: 
Senator Fodoreanu Sorin 
Senator Onofrei Orest 
Deputat Pardau Dumitru 

act medical la înalte standarde 
europene. Sistemul medical trebuie 
să aibă sedii decente ,demne de un 
stat membru al Uniunii Europene. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

30.  Anexa nr.3/26/29 - Ministerul 
Sănătăţii 
 

Se propune introducerea unei noi 
fişe:  
Spitalul Vatra Dornei – 3.000.000 
RON 
 
Autori: 
Senator Fodoreanu Sorin 
Senator Onofrei Orest 
Deputat Pardau Dumitru 

Îmbunătăţirea condiţiilor pentru un 
act medical la înalte standarde 
europene. Sistemul medical trebuie 
să aibă sedii decente ,demne de un 
stat membru al Uniunii Europene. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

31.  Anexa 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 
Grupa/Titlul 51, Titlu VI, art. 01, 
alin. 11 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului 
Reabilitare dispensar uman Vistea de 
Jos, comuna Viştea de jos, judeţul 
Braşov 
Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Chiţoiu Daniel 
Deputat Donţu Mihai-Aurel 

Datorită vechimii şi a stării 
deplorabile a acestui dispensar au 
fost demarate lucrări de reabilitare 
şi consolidare. Autorităţile locale 
nu pot să mai susţină financiar 
continuarea reparaţiilor, existând 
pericolul de degradare accentuată a 
lucrărilor deja efectuate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât de la 
alin. 51.01.11 ˝Transferuri din 
bugetul de stat către bugetul 
fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate˝ nu 
se finanţează  lucrări de 
reabilitare şi consolidare. 
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Deputat Dragomir Gheorghe 
Deputat Holban Titi 
Deputat Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Deputat Deputat Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
 
Grupurile parlamentare ale Partidului 
Naţional Liberal 

32.  Anexa 3/26/02  
Ministerul Sănătăţii  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI  
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice: 
art. 01 – Transferuri curente, alin. 
12 - Transferuri pentru finanţarea 
investitiilor in spitale 

 Din suma prevăzută se alocă suma 
de 600 mii lei pentru dotari spitalul 
orasenesc Pucioasa, jud. Dambovita. 
Autori:  
Deputat PNL Gabriel Plaiasu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât dotările 
independente se includ în cadrul 
programelor de investiţii publice 
ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globaţă la poziţia 
C -˝Alte cheltuieli de investiţii˝, 
categoria b) ˝dotări 
independente˝,care se detaliază 
şi se aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 

33.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice:  
- art. 01 – Transferuri curente, alin. 
38 - Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea unităţilor de asistenţă 
medico-sociale 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 800 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  infiintare camin 
ingrijire batrani in comuna 
Magiresti,Com Magiresti, Jud Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
medico-sociala rurala si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu 

Se propune respingerea întrucât  
potrivit prevederilor legale în 
viogare, din bugetul Ministerului 
Sănătăţii ,de la alin.51.01.38 
˝Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea unităţilor de asistenţă  
medico-socială˝ se finanţează 
numai cheltuieli de personal, 
aferente medicilor şi asistenţilor 
medicali, precum şi cheltuielile 
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Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

cu medicamente şi materiale 
sanitare din unităţile de asistenţă 
medico-socială. 

34.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice: 
- art. 01 – Transferuri curente, alin. 
38 - Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea unităţilor de asistenţă 
medico-sociale 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  3012,228 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului  Complex de 
servicii integrate pentru personae cu 
nevoi speciale, sat Parjol Comuna 
Parjol Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
medico-sociala rurala si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu 

Se propune respingerea întrucât  
potrivit prevederilor legale în 
viogare, din bugetul Ministerului 
Sănătăţii ,de la alin.51.01.38 
˝Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea unităţilor de asistenţă  
medico-socială˝ se finanţează 
numai cheltuieli de personal, 
aferente medicilor şi asistenţilor 
medicali, precum şi cheltuielile 
cu medicamente şi materiale 
sanitare din unităţile de asistenţă 
medico-socială. 

35.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice:  
- art. 01 – Transferuri curente, alin. 
38 - Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  250 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Camin de batrani Com 
Sascut Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
medico-sociala rurala si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu 

Se propune respingerea întrucât  
potrivit prevederilor legale în 
viogare, din bugetul Ministerului 
Sănătăţii ,de la alin.51.01.38 
˝Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea unităţilor de asistenţă  
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finanţarea unităţilor de asistenţă 
medico-sociale 
 

 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

medico-socială˝ se finanţează 
numai cheltuieli de personal, 
aferente medicilor şi asistenţilor 
medicali, precum şi cheltuielile 
cu medicamente şi materiale 
sanitare din unităţile de asistenţă 
medico-socială. 

36.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice: 
- art. 01 – Transferuri curente, alin. 
38 - Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea unităţilor de asistenţă 
medico-sociale 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1374,925 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Construire centru 
ingrijire copii Com Stanisesti Jud 
Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
medico-sociala rurala si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu 

Se propune respingerea întrucât  
potrivit prevederilor legale în 
viogare, din bugetul Ministerului 
Sănătăţii ,de la alin.51.01.38 
˝Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea unităţilor de asistenţă  
medico-socială˝ se finanţează 
numai cheltuieli de personal, 
aferente medicilor şi asistenţilor 
medicali, precum şi cheltuielile 
cu medicamente şi materiale 
sanitare din unităţile de asistenţă 
medico-socială. 

37.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice-- art. 01 – 
Transferuri curente, alin. 38 - 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 150.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie centru de zi 
pentru copii, comuna Orleşti, judeţul 
Vâlcea 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
medicale rurale. 

Se propune respingerea întrucât  
potrivit prevederilor legale în 
viogare, din bugetul Ministerului 
Sănătăţii ,de la alin.51.01.38 
˝Transferuri din bugetul de stat 
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Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
unităţilor de asistenţă medico-
sociale 
 

 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

către bugetele locale pentru 
finanţarea unităţilor de asistenţă  
medico-socială˝ se finanţează 
numai cheltuieli de personal, 
aferente medicilor şi asistenţilor 
medicali, precum şi cheltuielile 
cu medicamente şi materiale 
sanitare din unităţile de asistenţă 
medico-socială. 

38.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice-- art. 01 – 
Transferuri curente, alin. 38 - 
Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
unităţilor de asistenţă medico-
sociale 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 3000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie Cămin 
Bătrâni,oraş Horezu judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
medico-sociala rurala si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât  
potrivit prevederilor legale în 
viogare, din bugetul Ministerului 
Sănătăţii ,de la alin.51.01.38 
˝Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea unităţilor de asistenţă  
medico-socială˝ se finanţează 
numai cheltuieli de personal, 
aferente medicilor şi asistenţilor 
medicali, precum şi cheltuielile 
cu medicamente şi materiale 
sanitare din unităţile de asistenţă 
medico-socială. 

39.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice-- art. 01 – 
Transferuri curente, alin. 38 - 
Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
unităţilor de asistenţă medico-
sociale 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  302,492 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Dotări Cămin de Bătrâni 
Stoiceni, com. N.Bălcescu judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 

Obiectiv nou de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
medico-sociala rurala si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât  
potrivit prevederilor legale în 
viogare, din bugetul Ministerului 
Sănătăţii ,de la alin.51.01.38 
˝Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea unităţilor de asistenţă  
medico-socială˝ se finanţează 
numai cheltuieli de personal, 
aferente medicilor şi asistenţilor 
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Camera Deputatilor si Senat  medicali, precum şi cheltuielile 
cu medicamente şi materiale 
sanitare din unităţile de asistenţă 
medico-socială. 

40.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice-- art. 01 – 
Transferuri curente, alin. 38 - 
Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
unităţilor de asistenţă medico-
sociale 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 6000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Înfiinţarea unui Cămin 
de bătrîni în blocurile miniere, 
reabilitare, punere în funcţiune, com. 
Copăceni 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si medico-sociale si asigurarea 
protectiei sociale a categoriilor 
defavorizate.  

Se propune respingerea întrucât  
potrivit prevederilor legale în 
viogare, din bugetul Ministerului 
Sănătăţii ,de la alin.51.01.38 
˝Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea unităţilor de asistenţă  
medico-socială˝ se finanţează 
numai cheltuieli de personal, 
aferente medicilor şi asistenţilor 
medicali, precum şi cheltuielile 
cu medicamente şi materiale 
sanitare din unităţile de asistenţă 
medico-socială. 

41.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice-- art. 01 – 
Transferuri curente, alin. 38 - 
Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
unităţilor de asistenţă medico-
sociale 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare Cămin de 
Bătrâni, com. Măciuca,  judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Obiectiv de investiţii nou Sumele 
sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu 

Se propune respingerea întrucât  
potrivit prevederilor legale în 
viogare, din bugetul Ministerului 
Sănătăţii ,de la alin.51.01.38 
˝Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea unităţilor de asistenţă  
medico-socială˝ se finanţează 
numai cheltuieli de personal, 
aferente medicilor şi asistenţilor 
medicali, precum şi cheltuielile 
cu medicamente şi materiale 
sanitare din unităţile de asistenţă 
medico-socială. 

42.  Anexa 3/26/02 – Ministerul Din suma prevăzută se alocă  suma Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea întrucât  
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Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice-- art. 01 – 
Transferuri curente, alin. 38 - 
Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
unităţilor de asistenţă medico-
sociale 
 

de  600 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare Centrul de 
asistenţă socială, com. Titeşti judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

potrivit prevederilor legale în 
viogare, din bugetul Ministerului 
Sănătăţii ,de la alin.51.01.38 
˝Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea unităţilor de asistenţă  
medico-socială˝ se finanţează 
numai cheltuieli de personal, 
aferente medicilor şi asistenţilor 
medicali, precum şi cheltuielile 
cu medicamente şi materiale 
sanitare din unităţile de asistenţă 
medico-socială. 

43.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice-- art. 01 – 
Transferuri curente, alin. 38 - 
Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
unităţilor de asistenţă medico-
sociale 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  5000 mii  lei pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie Centru 
pentru copii, oraş Băbeni judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea întrucât  
potrivit prevederilor legale în 
viogare, din bugetul Ministerului 
Sănătăţii ,de la alin.51.01.38 
˝Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea unităţilor de asistenţă  
medico-socială˝ se finanţează 
numai cheltuieli de personal, 
aferente medicilor şi asistenţilor 
medicali, precum şi cheltuielile 
cu medicamente şi materiale 
sanitare din unităţile de asistenţă 
medico-socială. 

44.  Anexa 3/26/02  
 Ministerul Sănătăţii  
 
 Grupa/Titlul 51, Titlul VI  
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice: 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 120 mii lei pentru dotare cu 
echipamente adaptate nevoilor 
beneficiarilor de servicii oferite de 
serviciul social inclusiv echipamente 
pentru persoane cu dizabilităţi, Spital 

Pentru o infrastructură medicală 
adecvată nevoilor persoanelor care 
beneficiază de serviciile oferite de 
Spitalul social din localitatea Podul 
Iloaiei. 
 

Se propune respingerea întrucât  
potrivit prevederilor legale în 
viogare, din bugetul Ministerului 
Sănătăţii ,de la alin.51.01.38 
˝Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
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art. 01 – Transferuri curente, alin. 
38 - Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea unităţilor de asistenţă 
medico-sociale 

Social, Oraş Podu Iloaiei, jud. Iaşi. 
 
 
 
Autor: deputat PNL, Cristian 
Adomniţei 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

finanţarea unităţilor de asistenţă  
medico-socială˝ se finanţează 
numai cheltuieli de personal, 
aferente medicilor şi asistenţilor 
medicali, precum şi cheltuielile 
cu medicamente şi materiale 
sanitare din unităţile de asistenţă 
medico-socială. 

45.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01 – 
Transferuri curente, alin. 38 - 
Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
unităţilor de asistenţă medico-
sociale 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1600 mii lei pentru obiectivul de 
investitii „Dispensar şi cabinete 
medicale”, comuna Pechea, judetul 
Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Adoptarea amendamentului este 
foarte importanta, dispensarul fiind 
un obiectiv vital pentru comunitatea 
locala. 

Se propune respingerea întrucât  
potrivit prevederilor legale în 
viogare, din bugetul Ministerului 
Sănătăţii ,de la alin.51.01.38 
˝Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea unităţilor de asistenţă  
medico-socială˝ se finanţează 
numai cheltuieli de personal, 
aferente medicilor şi asistenţilor 
medicali, precum şi cheltuielile 
cu medicamente şi materiale 
sanitare din unităţile de asistenţă 
medico-socială. 
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46.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01 – 
Transferuri curente, alin. 38 - 
Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
unităţilor de asistenţă medico-
sociale 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru obiectivul de 
investitii „Reparaţii capitale 
dispensar-sat Adam”, comuna 
Draguseni, judetul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Adoptarea amendamentului este 
foarte importanta, dispensarul care 
necesita reparatii capitale este 
foarte important pentru comunitatea 
locala. 

Se propune respingerea întrucât  
potrivit prevederilor legale în 
viogare, din bugetul Ministerului 
Sănătăţii ,de la alin.51.01.38 
˝Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea unităţilor de asistenţă  
medico-socială˝ se finanţează 
numai cheltuieli de personal, 
aferente medicilor şi asistenţilor 
medicali, precum şi cheltuielile 
cu medicamente şi materiale 
sanitare din unităţile de asistenţă 
medico-socială. 

47.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01 – 
Transferuri curente, alin. 38 - 
Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
unităţilor de asistenţă medico-
sociale 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
350 mii lei pentru reabilitare 
dispensar uman din comuna Cuza 
Voda, judetul Galati 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lucrarea este demarata, aprobarea 
amendamentului fiind necesara 
pentru finalizarea investitiei. 
 

Se propune respingerea întrucât  
potrivit prevederilor legale în 
viogare, din bugetul Ministerului 
Sănătăţii ,de la alin.51.01.38 
˝Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea unităţilor de asistenţă  
medico-socială˝ se finanţează 
numai cheltuieli de personal, 
aferente medicilor şi asistenţilor 
medicali, precum şi cheltuielile 
cu medicamente şi materiale 
sanitare din unităţile de asistenţă 
medico-socială. 

48.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii - Grupa/Titlul 51, Titlul 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 1.500 mii lei 

Obiectiv de maxima importanţă 
locală 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 24 -

VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  - art. 01, 
alin.45 

pentru construire dispensar uman în 
comuna Stelnica, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

există bază legală pentru 
construcţia de dispensare din 
bugetul Ministerului Sănătăţii 

49.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01 – 
Transferuri curente, alin. 45 – 
Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
sănătăţii 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1.292 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului    Reabilitare cladiri 
Spitalul Orasenesc Cugir , judetul 
Alba. 
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
 deputat PNL Călin Potor, 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
                   
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Modernizarea si echiparea 
spitalului orasanesc Cugir este o 
prioritate mare a administratiei 
locale, pentru a putea satisface  
nevoile medicale al cetatenilor 

Se propune respingerea întrucât, 
potrivit  prevederilor legale în 
vigoare, din bugetul Ministerului 
Sănătăţii, de la alin.51.01.45 
˝Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea sănătăţii˝ se 
finanţează asistenţa medicală 
comunitară ( cheltuieli  de 
personal pentru  asistenţi 
medicali comunitari şi mediatori 
sanitari romi). 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 25 -

50.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01 – 
Transferuri curente, alin. 45 – 
Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
sănătăţii 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului   Reabilitare, 
modernizare si echipare ambulatoriu 
spital orasanesc Câmpeni, judetul 
Alba. 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
 deputat PNL Călin Potor, 
 Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
                
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Modernizarea si echiparea 
spitalului orasanesc Cimpeni este o 
prioritate mare a administratiei 
locale, pentru a putea satisface  
nevoile medicale al cetatenilor. 

Se propune respingerea întrucât, 
potrivit  prevederilor legale în 
vigoare, din bugetul Ministerului 
Sănătăţii, de la alin.51.01.45 
˝Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea sănătăţii˝ se 
finanţează asistenţa medicală 
comunitară ( cheltuieli  de 
personal pentru  asistenţi 
medicali comunitari şi mediatori 
sanitari romi). 

51.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice: 
- art. 01 – Transferuri curente, alin. 
45 – Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea sănătăţii  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 100 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare dispensar 
medical Tomşani judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
medicale rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu. 
 

Se propune respingerea întrucât, 
potrivit  prevederilor legale în 
vigoare, din bugetul Ministerului 
Sănătăţii, de la alin.51.01.45 
˝Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea sănătăţii˝ se 
finanţează asistenţa medicală 
comunitară ( cheltuieli  de 
personal pentru  asistenţi 
medicali comunitari şi mediatori 
sanitari romi). 

52.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 30 mii  lei pentru finanţarea 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 

Se propune respingerea întrucât, 
potrivit  prevederilor legale în 
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VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice: 
 - art. 01 – Transferuri 
curente, alin. 45 – Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea sănătăţii  
 

obiectivului Reabilitare dispensar 
medical Spârleni, Guşoeni Centru, 
comuna Guşoeni, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

imbunătăţirea infrastructurii 
medicale rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu. 
 

vigoare, din bugetul Ministerului 
Sănătăţii, de la alin.51.01.45 
˝Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea sănătăţii˝ se 
finanţează asistenţa medicală 
comunitară ( cheltuieli  de 
personal pentru  asistenţi 
medicali comunitari şi mediatori 
sanitari romi). 

53.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice: 
 - art. 01 – Transferuri 
curente, alin. 45 – Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea sănătăţii  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Înfiinţarea unui punct 
farmaceutic sat Veţelu, com. 
Copăceni judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
medicale rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu 

Se propune respeingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
construcţia de puncte 
farmaceutice din bugetul 
Ministerului Sănătăţii 

54.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice: 
 - art. 01 – Transferuri 
curente, alin. 45 – Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea sănătăţii  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare sau 
înfiinţarea unui punct farmaceutic 
veterinar Copăceni 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respeingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
înfiinţarea de puncte 
farmaceutice veterinare din 
bugetul Ministerului Sănătăţii 

55.  Legea Bugetului de Stat pe anul Din suma prevăzută se alocă suma de Obiectiv nou de investiţie cu Se propune respingerea întrucât, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 27 -

2011 
Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01 – 
Transferuri curente, alin. 45 – 
Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
sănătăţii 

500 mii lei pentru obiectivul 
Finanţare studiu de fezabilitate 
Centru de Sănătate Năvodari, jud. 
Constanţa 
 
Autori: deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, 
 deputat PNL Mihai Lupu şi senator 
PNL Puiu Haşotti 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

impact social potrivit  prevederilor legale în 
vigoare, din bugetul Ministerului 
Sănătăţii, de la alin.51.01.45 
˝Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea sănătăţii˝ se 
finanţează asistenţa medicală 
comunitară ( cheltuieli  de 
personal pentru  asistenţi 
medicali comunitari şi mediatori 
sanitari romi). 

56.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice: 
 - art. 01 – Transferuri 
curente, alin. 45 – Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea sănătăţii  
 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1.600 mii lei pentru modernizare 
sarpantă Spital în Mun. Râmnicu 
Sărat, jud. Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  

Pentru a spori calitatea serviciilor 
medicale oferite. 
 
 Surse de finanţare: 
 Din bugetul  pe anul 2011 pentru 
Ministerul Sănătăţii 
 

Se propune respingerea întrucât, 
potrivit  prevederilor legale în 
vigoare, din bugetul Ministerului 
Sănătăţii, de la alin.51.01.45 
˝Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea sănătăţii˝ se 
finanţează asistenţa medicală 
comunitară ( cheltuieli  de 
personal pentru  asistenţi 
medicali comunitari şi mediatori 
sanitari romi). 
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Grupurile parlamentare reunite PNL 
57.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 

Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice: 
 - art. 01 – Transferuri 
curente, alin. 45 – Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea sănătăţii  
 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru reabilitarea 
Spitalului de Boli Clinice din oraşul 
Pătârlagele, jud. Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru a spori calitatea serviciilor 
medicale oferite prin efectuarea 
unor lucrări precum reparaţia 
acoperişului, izolaţie termică , 
încălzire prin centrală termică etc.  
 
 Surse de finanţare: 
 Din bugetul  pe anul 2011 pentru 
Ministerul Sănătăţii 
 

Se propune respingerea întrucât, 
potrivit  prevederilor legale în 
vigoare, din bugetul Ministerului 
Sănătăţii, de la alin.51.01.45 
˝Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea sănătăţii˝ se 
finanţează asistenţa medicală 
comunitară ( cheltuieli  de 
personal pentru  asistenţi 
medicali comunitari şi mediatori 
sanitari romi). 

58.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice: 
 - art. 01 – Transferuri 
curente, alin. 45 – Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea sănătăţii  
 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
950 mii lei pentru reabilitarea 
cabinetului medical individual, a 
farmaciei şi substaţie salvare în 
comuna Mihăileşti, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru a asigura servicii medicale 
de calitate cabinetul medical trebuie 
să îndeplinească condiţii 
corespunzătoare: o clădire solidă 
dotată cu echipamentele necesare 
pentru medicina primară, grup 
sanitar. La fel de necesare sunt 
existenţa unei farmacii dotată 
corespunzător şi a unei substaţiii de 
salvare. De acestea urmează să 
beneficieze  2000 persoane. 
 
Surse de finanţare: 
 Din bugetul  pe anul 2011 pentru 
Ministerul Sănătăţii 
 

Se propune respingerea întrucât, 
nu există bază legală pentru 
reabilitarea cabinetelor 
medicale, farmaciilor şi 
substaţiei de salvare din bugetul 
Ministerului Sănătăţii 

59.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice: 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  300 mii lei pentru extinderea şi 
modernizarea dispensarului uman din 
comuna Florica, judeţul Buzău. 

Numărul mare de pacienţi înscrişi 
la cabinetul medical face aproape 
imposibilă desfăşurarea în bune 
condiţii a activiţii dispensarului 

Se propune respingerea întrucât, 
potrivit  prevederilor legale în 
vigoare, din bugetul Ministerului 
Sănătăţii, de la alin.51.01.45 
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 - art. 01 – Transferuri 
curente, alin. 45 – Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea sănătăţii  
 
 

 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite PNL 

uman. Tocmai de aceea, acesta 
trebuie extins şi modernizat (utilat 
şi dotat corespunzător), astfel 
oferind celor 1700  beneficiari 
condiţiile optime. 
 
Surse de finanţare: 
 Din bugetul  pe anul 2011 pentru 
Ministerul Sănătăţii 
 

˝Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea sănătăţii˝ se 
finanţează asistenţa medicală 
comunitară ( cheltuieli  de 
personal pentru  asistenţi 
medicali comunitari şi mediatori 
sanitari romi). 

60.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01 – 
Transferuri curente, alin. 45 – 
Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
sănătăţii 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
100 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Finalizare noul local 
dispensar uman”- comuna Voloiac 
jud Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Început cu forţe proprii în proporţie 
de 30-40%, necesită acoperiş, 
tencuieli şi dotare. 

Se propune respingerea întrucât, 
potrivit  prevederilor legale în 
vigoare, din bugetul Ministerului 
Sănătăţii, de la alin.51.01.45 
˝Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea sănătăţii˝ se 
finanţează asistenţa medicală 
comunitară ( cheltuieli  de 
personal pentru  asistenţi 
medicali comunitari şi mediatori 
sanitari romi). 

61.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/26/02 – Ministerul 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
3.563,948 mii lei  pentru  finanţarea 
obiectivului     ,,Reabilitare, 

Proiectul a fost depus sub nr. 
SV/29/3/3.1/14/19.01.2010, în 
cadrul POR Axa 3, D.M.I. 3.1, 

Se propune respingerea întrucât, 
potrivit  prevederilor legale în 
vigoare, din bugetul Ministerului 
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Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01 – 
Transferuri curente, alin. 45 – 
Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
sănătăţii 

modernizare, dezvoltare şi echipare 
ambulatoriu spital Baia de Aramă, 
judeţul Mehedinţi .”- 
      - oraş Baia de Aramă, jud 
Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

având o valoare totală de 
3.563.948,85 lei, iar în momentul 
de faţă se află în lista de rezervă a 
programelor finanţabile. 
 
Realizarea acestui obiectiv asigură 
garanţia existenţei funcţionării 
Spitalului Baia de Aramă, ce 
deserveşte întreaga zonă de nord a 
judeţului Mehedinţi şi a câtorva 
localităţi din judeţul Gorj(Padeş, 
Tismana, Celei) pentru o populaţie 
de cca. 40.000 persoane 

Sănătăţii, de la alin.51.01.45 
˝Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea sănătăţii˝ se 
finanţează asistenţa medicală 
comunitară ( cheltuieli  de 
personal pentru  asistenţi 
medicali comunitari şi mediatori 
sanitari romi 

62.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01 – 
Transferuri curente, alin. 45 – 
Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
sănătăţii 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
950,830 mii lei  pentru  finanţarea 
obiectivului     ,,Reabilitare 
ambulatoriu “-oraşul Strehaia, jud 
Mehedinţi 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 

Cofinanţare obiectiv nou de 
investiţii 

Se propune respingerea întrucât, 
potrivit  prevederilor legale în 
vigoare, din bugetul Ministerului 
Sănătăţii, de la alin.51.01.45 
˝Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea sănătăţii˝ se 
finanţează asistenţa medicală 
comunitară ( cheltuieli  de 
personal pentru  asistenţi 
medicali comunitari şi mediatori 
sanitari romi 
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Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

63.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01 – 
Transferuri curente, alin. 45 – 
Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
sănătăţii 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
700 mii lei pentru reparaţie capitală 
şi modernizare dispensar uman din 
satul Ciupelniţa, comuna Dumbrava, 
jud Prahova 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Adriana 
Săftoiu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL    

Creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor şi creşterea calităţii 
vieţii.  

Se propune respingerea întrucât, 
potrivit  prevederilor legale în 
vigoare, din bugetul Ministerului 
Sănătăţii, de la alin.51.01.45 
˝Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea sănătăţii˝ se 
finanţează asistenţa medicală 
comunitară ( cheltuieli  de 
personal pentru  asistenţi 
medicali comunitari şi mediatori 
sanitari romi 

64.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01 – 
Transferuri curente, alin. 45 – 
Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
sănătăţii 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
200 mii lei pentru construcţie 
dispensar uman, comuna Dumbrava, 
jud Prahova 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Adriana 
Săftoiu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 

Creşterea gradului de comfort al 
locuitorilor şi creşterea calităţii 
vieţii acestora. 

Se propune respingerea întrucât, 
potrivit  prevederilor legale în 
vigoare, din bugetul Ministerului 
Sănătăţii, de la alin.51.01.45 
˝Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea sănătăţii˝ se 
finanţează asistenţa medicală 
comunitară ( cheltuieli  de 
personal pentru  asistenţi 
medicali comunitari şi mediatori 
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Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL       

sanitari romi 

65.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01 – 
Transferuri curente, alin. 45 – 
Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
sănătăţii  
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  500 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
spitalului orăşenesc Balş, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Reabilitarea spitalului este imperios 
necesară pentru creşterea calităţii 
vieţii locuitorilor. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătăţii  

Se propune respingerea întrucât, 
potrivit  prevederilor legale în 
vigoare, din bugetul Ministerului 
Sănătăţii, de la alin.51.01.45 
˝Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea sănătăţii˝ se 
finanţează asistenţa medicală 
comunitară ( cheltuieli  de 
personal pentru  asistenţi 
medicali comunitari şi mediatori 
sanitari romi 

66.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01 – 
Transferuri curente, alin. 45 – 
Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
sănătăţii  
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  500 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
spitalului municipal Caracal, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 

Reabilitarea spitalului este imperios 
necesară pentru creşterea calităţii 
vieţii locuitorilor. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătăţii 

Se propune respingerea întrucât, 
potrivit  prevederilor legale în 
vigoare, din bugetul Ministerului 
Sănătăţii, de la alin.51.01.45 
˝Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea sănătăţii˝ se 
finanţează asistenţa medicală 
comunitară ( cheltuieli  de 
personal pentru  asistenţi 
medicali comunitari şi mediatori 
sanitari romi 
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Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

67.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01 – 
Transferuri curente, alin. 45 – 
Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
sănătăţii  
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  500 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
spitalului orăşenesc Corabia, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Reabilitarea spitalului este imperios 
necesară pentru creşterea calităţii 
vieţii locuitorilor. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătăţii 

Se propune respingerea întrucât, 
potrivit  prevederilor legale în 
vigoare, din bugetul Ministerului 
Sănătăţii, de la alin.51.01.45 
˝Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea sănătăţii˝ se 
finanţează asistenţa medicală 
comunitară ( cheltuieli  de 
personal pentru  asistenţi 
medicali comunitari şi mediatori 
sanitari romi 

68.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01 – 
Transferuri curente, alin. 45 – 
Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
sănătăţii  
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  500 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
Spitalulului  de Pneumoftiziologie 
Scornicesti, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 

Reabilitarea spitalului este imperios 
necesară pentru creşterea calităţii 
vieţii locuitorilor. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătăţii 

Se propune respingerea întrucât, 
potrivit  prevederilor legale în 
vigoare, din bugetul Ministerului 
Sănătăţii, de la alin.51.01.45 
˝Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea sănătăţii˝ se 
finanţează asistenţa medicală 
comunitară ( cheltuieli  de 
personal pentru  asistenţi 
medicali comunitari şi mediatori 
sanitari romi 
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Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

69.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01 – 
Transferuri curente, alin. 45 – 
Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
sănătăţii  
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  500 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea centrului 
de sănătate Drăgăneşti-Olt, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Reabilitarea spitalului este imperios 
necesară pentru creşterea calităţii 
vieţii locuitorilor. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătăţii 

Se propune respingerea întrucât, 
potrivit  prevederilor legale în 
vigoare, din bugetul Ministerului 
Sănătăţii, de la alin.51.01.45 
˝Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea sănătăţii˝ se 
finanţează asistenţa medicală 
comunitară ( cheltuieli  de 
personal pentru  asistenţi 
medicali comunitari şi mediatori 
sanitari romi 

70.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01 – 
Transferuri curente, alin. 45 – 
Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
sănătăţii  
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  1000 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
spitalului judeţean Slatina, jud Olt. 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Reabilitarea spitalului este imperios 
necesară pentru creşterea calităţii 
vieţii locuitorilor. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătăţii 

Se propune respingerea întrucât, 
potrivit  prevederilor legale în 
vigoare, din bugetul Ministerului 
Sănătăţii, de la alin.51.01.45 
˝Transferuri din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea sănătăţii˝ se 
finanţează asistenţa medicală 
comunitară ( cheltuieli  de 
personal pentru  asistenţi 
medicali comunitari şi mediatori 
sanitari romi 
Totodată, nu există bază legală 
pentru reabilitarea de drumuri 
din bugetul Ministerului 
Sănătăţii. 
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71.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii - Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  - art. 02, 
alin.11 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 50  mii lei pentru 
reparatii spital Municipal Feteşti, în 
Municipiul Feteşti, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Actualul sediu prezintă un pericol 
pentru siguranţa pacienţilor 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
reparaţiile capitale se includ în 
cadrul programelor de investiţii 
ale ordonatorillor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C -˝Alte cheltuieli de 
investiţii˝, categoria e) ˝alte 
cheltuieli asimilate investiţiilor˝, 
care se detaliază şi se aprobă 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

72.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii - Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice  - art. 02, 
alin.11 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 500 mii lei pentru 
modernizare centrul Primiri Uregenţe 
(CPU) Spital Oraşanesc Tăndarei, în 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Sunt necesare investiţii pentru 
reparaţii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
reparaţiile capitale se includ în 
cadrul programelor de investiţii 
ale ordonatorillor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C -˝Alte cheltuieli de 
investiţii˝, categoria e) ˝alte 
cheltuieli asimilate investiţiilor˝, 
care se detaliază şi se aprobă 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

73.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1300 mii lei pentru finanţarea 

Obiectiv nou de investiţie cu 
impact social 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02 – 
Transferuri de capital, alin. 11 – 
Transferuri pentru reparaţii capitale 
în spitale 

obiectivului Reparaţii capitale la 
secţiile chirurgie şi neonatologie 
Spitalul Municipal Medgidia, jud. 
Constanţa 
 
Autori: deputat PNL Gheorghe 
Dragomir,  
deputat PNL Mihai Lupu şi senator 
PNL Puiu Haşotti 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

reparaţiile capitale se includ în 
cadrul programelor de investiţii 
ale ordonatorillor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C -˝Alte cheltuieli de 
investiţii˝, categoria e) ˝alte 
cheltuieli asimilate investiţiilor˝, 
care se detaliază şi se aprobă 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

74.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02 – 
Transferuri de capital, alin. 11 – 
Transferuri pentru reparaţii capitale 
în spitale 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
275 mii lei  pentru obiectivul 
Reabilitare dispensar Mereni – 
amenajări interioare şi exterioare, 
comuna Mereni, jud. Constanţa 
 
Autori: deputat PNL Gheorghe 
Dragomir,  
deputat PNL Mihai Lupu şi senator 
PNL Puiu Haşotti 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 

 Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
reparaţiile capitale se includ în 
cadrul programelor de investiţii 
ale ordonatorillor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C -˝Alte cheltuieli de 
investiţii˝, categoria e) ˝alte 
cheltuieli asimilate investiţiilor˝, 
care se detaliază şi se aprobă 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
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Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

75.  Anexa 3/26/02, Ministerul Sănătăţii 
Art. 02, alin. 11 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
5000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Reparaţii capitale, Spitalul Judeţean  
Braşov. 
 
Iniţiator, 
Deputat PNL Mihai Donţu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Nicolăescu Gheorghe-
Eugen 
Deputat PNL Ţintean Ioan 
Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

Este necesară suplimentarea 
fondurilor pentru continuarea 
lucrărilor de reabilitare a Spitalului 
Judeţean Braşov 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
reparaţiile capitale se includ în 
cadrul programelor de investiţii 
ale ordonatorillor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C -˝Alte cheltuieli de 
investiţii˝, categoria e) ˝alte 
cheltuieli asimilate investiţiilor˝, 
care se detaliază şi se aprobă 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

76.  Anexa 3/26/02  
 Ministerul Sănătăţii  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI  
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
art. 02 - Transferuri de capital, alin. 
11 – Transferuri pentru reparaţii 
capitale în spitale 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
4 000 mii lei pentru lucrări de 
reabilitare, modernizare şi dotare  a 
Spitalului Municipal Beiuş, Jud. 
Bihor. 
 
 
Autor: deputat PNL Nicolae Jolţa,   
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 

.Asigurarea lucrărilor de intervenţii 
de 
natura reparaţiilor capitale pentru 
reabilitarea spitalului municipal,  in 
vederea conformării acestuia la 
cerinţele pe care trebuie să le 
indeplinească spitalele pentru 
acreditare şi oferirea unor servicii 
medicale de calitate.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
reparaţiile capitale se includ în 
cadrul programelor de investiţii 
ale ordonatorillor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C -˝Alte cheltuieli de 
investiţii˝, categoria e) ˝alte 
cheltuieli asimilate investiţiilor˝, 
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Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

 care se detaliază şi se aprobă 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

77.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice:  
- art. 02 - Transferuri de capital, 
alin. 12 – Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor în spitale 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie spaţii cazare 
Spital Orăşenesc  Horezu, oraş 
Horezu, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Obiectiv nou de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
medicale rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 
 

78.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
49908 mii lei pentru construire spital 
orăşenesc, localitate Sovata, judeţul 

Realizarea lucrărilor propuse în 
proiect. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
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administraţiei publice, art. 02, alin 
12 

Mureş.  
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 
 

79.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
12 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru construcţia unei 
încăperi la Dispensarul uman pentru 
cabinet stomatologic în  comunei 
Valea Largă, judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

Numărul mare al populaţiei din 
localitate şi distanţa mare de orasul 
Ludus unde, se deplasează pentru 
tratamente stomatologice, impune 
construcţia unui Cabinet 
stomatologic şi bugetul local nu ne 
permite acest lucru. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întucât nu 
există bază legală pentru 
construcţia de cabinete 
stomatologice din bugetul 
Ministerului Sănătăţii 
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PNL 
80.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 

Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
12 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1560 mii lei pentru reabilitarea 
dispensarului uman al comunei 
Bichiş, judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Stare avansată de degradare a 
imobilului. 
Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă 
a medicilor şi consultarea 
bolnavilor în condiţii optime. 
Există studiu de fezabilitate 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
reabilitările se includ în cadrul 
programelor de investiţii ale 
ordonatorillor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C -˝Alte cheltuieli de 
investiţii˝, categoria e) ˝alte 
cheltuieli asimilate investiţiilor˝, 
care se detaliază şi se aprobă 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

81.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
12 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
100 mii lei pentru modernizare 
dispensar medical uman în localitatea 
Toaca, comuna Hodac, judeţul 
Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

Proiect în derulare, executat 70%. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
reabilitările se includ în cadrul 
programelor de investiţii ale 
ordonatorillor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C -˝Alte cheltuieli de 
investiţii˝, categoria e) ˝alte 
cheltuieli asimilate investiţiilor˝, 
care se detaliază şi se aprobă 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 
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PNL 
82.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 

Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
12 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
800 mii lei pentru reabilitare şi 
utilităţi dispensar medical uman al 
comunei Iclănzel, judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Dispensarele se află într-un stadiu  
avansat de degradare 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
reabilitările se includ în cadrul 
programelor de investiţii ale 
ordonatorillor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C -˝Alte cheltuieli de 
investiţii˝, categoria e) ˝alte 
cheltuieli asimilate investiţiilor˝, 
care se detaliază şi se aprobă 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

83.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
12 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
673 mii lei pentru reabilitarea 
dispensarului uman al comunei 
Cucerdea, judeţul Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lucrare promovată prin licitaţie 
publică aflată sub contract, 
întreruptă momentan din lipsă de 
fonduri 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
reabilitările se includ în cadrul 
programelor de investiţii ale 
ordonatorillor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C -˝Alte cheltuieli de 
investiţii˝, categoria e) ˝alte 
cheltuieli asimilate investiţiilor˝, 
care se detaliază şi se aprobă 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
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84.  Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI – Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, alin 
12 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
225 mii lei pentru amenajare punct 
sanitar în comuna Cucerdea, judeţul 
Mureş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lucrare promovată prin licitaţie 
publică aflată sub contract, 
întreruptă momentan din lipsă de 
fonduri 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 
 

85.  Anexa 3/26/02 - Ministerul 
Sănătăţii - Cap 5001, grupa 51, art 
02, alin 12 
Transferuri pentru finantarea 
investitiilor la spitale 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 50.000 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului de 
investitii „Spitalul judetean de 
Urgenta Galati” 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 

Investitia este necesara pentru a 
asigura servicii medicale de urgenta 
locuitorilor din tot judetul Galati. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
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PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 
 

86.  Anexa nr. 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – art. 02 - Transferuri de 
capital, alin. 12 – Transferuri 
pentru finanţarea investiţiilor în 
spitale 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la cu suma de 
36.000 mii lei ron pentru finalizarea 
obiectivului Spital Municipal Bacău. 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Realizarea Spitalului în cauză este 
unul dintre cele mai importante 
obiective de investiţii din oraşul 
Bacău, obiectiv absolut necesar 
având în vedere lipsa acută de 
asistenţă medicală la nivelul 
municipiului.  
 
Sursa : fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

87.   
Anexa 3/26/02 – Ministerul 
Sănătăţii – Grupa/Titlul 51, Titlul 
VI - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice: art. 02 - 
Transferuri de capital, alin. 12 – 
Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor în spitale 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  500 mii lei extinderea 
Spitalul Clinic Judetean nr 1 
Timisoara – Casa Austria-  regim P + 
1, jud Timiş. 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horia 
CRISTIAN, deputat PNL Eugen 
Nicolaescu, deputat PNL Daniel 

Obiectiv nou de investitii – creare 
spaţiu pentru tomografie 
computerizata  (parter 100 mp) si 
extindere saloane Politraumatologie 
(etaj 100 mp) Cap 5001 grupa 51 
art 02 alin 12 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătăţii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
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Chiţoiu, deputat PNL Mihai Donţu, 
deputat PNL Gheorghe Dragomir, 
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 
 

88.  Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/28 - Sănătate 
Alte cheltuieli de investiţii  
Venituri proprii - Transferuri pentru 
reparaţii capitale la spitale 

Se propune alocarea sumei de 10.000 
mii lei pentru finanţarea obiectivului 
„Continuare lucări de reparaţii 
capitale”, Spitalul judeţean  de 
urgenţă Călăraşi, jud. Călăraşi. 
 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea condiţiilor optime 
medicale în teritoriu în cadrul 
procesului de reformă din sistemul 
sanitar 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
reparaţiile capitale se includ în 
cadrul programelor de investiţii 
ale ordonatorillor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C -˝Alte cheltuieli de 
investiţii˝, categoria e) ˝alte 
cheltuieli asimilate investiţiilor˝, 
care se detaliază şi se aprobă 
prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

89.  Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/29 – Fişe de investiţii 
(Reluarea fişei de investiţii din 
Legea bugetului pe anul 2009) 

Se propune alocarea sumei de 10.000 
mii lei pentru Spitalul judeţean de 
urgenţă Călăraşi, jud. Călăraşi 
 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 

Pentru asigurarea condiţiilor optime 
medicale în teritoriu în cadrul 
procesului de reformă din sistemul 
sanitar 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
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Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 
 

90.  Anexa nr.3/26 Ministerul Sanatatii Anexa 3/26 Bugetul pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole, si alienate dupa 
caz pe anii 2009-2011 –sumele 
alocate din bugetul de stat –capitolul 
6601 –SANATATE – propuneri 
2011:  

- 6.034.605 mii lei  
 
 
AUTOR: Deputat Independent Tudor 
Ciuhodaru 

Sanatatea reprezinta sectorul cel 
mai important care necesita in 
conditiile actuale o suplimentare 
substantiala a fondurilor alocate de 
la bugetul de stat.  Majorarea 
sumelor alocate sanatatii va duce la 
cresterea calitatii serviciilor 
medicale si implicit la cresterea 
accesului la serviciile de sanatate.  
 
Sursa de finantare: 
- Anexa 3/01 Administratia 
Prezidentiala, capitolul 5001 
cheltuieli buget de stat, grupa/titlul 
01-cheltuieli curente, grupa /titlul 
20-titlul II bunuri si servicii; 
- Anexa 3/01 Administratia 
Prezidentiala, capitolul 5100, 
subcapitolul 01, grupa/titlul 01 
cheltuieli curente. 
- din economiile realizate in cadrul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
bugetele Administraţiei 
Prezidenţiale şi Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale au fost 
dimensionate astfel încât să 
asigure desfăşurarea în bune 
condiţii a activităţii acestora 
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proiectului APL2; 
-Anexa 3/34 Serviciul de 
Telecomunicatii Speciale: capitolul 
5001 cheltuieli buget de stat, 
grupa/titlul 71-active nefinanciare, 
articolul.01-active fixe, aliniatul 
01-constructii. 
 

91.  Anexa nr.3/26 Ministerul Sanatatii Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 pentu asigurarea 
calită’ii serviciilor medicale la 
Capitol bugetar: 66.01 
                           66.10 
Dezvoltarea, modernizarea 
infrastructurii furnizorilor de: 

- Lucrări de reabilitare si 
dotarea cu 
aparatura/echipamente 
medicale la Spitalul 
Universitar de Urgentă 
Constanta 

Valoare:  1.000.000 lei 
 
AUTOR: Deputat Iusein IBRAM 

Motivare: Necesitatea reabilitării 
urgente a unitătii sanitare 
respective, având în vedere starea 
de degradare în care aceasta se 
găseste de câtiva ani si faptul că 
deserveste o întreagă regiune, cu 
deschidere la mare si aflux mare de 
turisti. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

92.  Anexa nr.3/26 Ministerul Sanatatii Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 pentru asigurarea 
calitătii serviciilor medicale la 
Capitolul bugetar: 66.01 
                           66.10 
Dezvoltarea, modernizarea 
infrastructurii furnizorilor de servicii 
medicale si dotarea acestora cu 
aparatura/echipamente medicale si 

Motivare: Necesitatea asigurării 
unor servicii medicale de calitate. 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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mijloace de transport specifice 
: 

- Lucrări de reabilitare si 
dotarea cu 
aparatura/echipamente 
medicale la dispensarul din 
comuna Mihail 
Kogălniceanu, jud. Constanta 

Valoare: 400 mii lei 
 
AUTOR: Deputat Iusein IBRAM

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

93.  Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/01 pag 1 
Cap 5000, paragraful A 

Se propune suplimentarea sumei 
destinate Ministerului Sănătăţii 
până la suma care să reprezinte 
5% din PIB. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori: dep.Rodica Nassar ( Grup 
parlamentar PSD + PC), dep.dr.Horia 
Cristian ( Grup Parlamentar al PNL )  
şi dep.dr.Tudor Ciuhodaru  
(Independent) 
 

Resursele bugetare destinate 
Ministerului Sănătăţii pentru anul 
2010 au reprezentat aproximativ 
3,5 % din PIB în scădere faţă de 
anul 2009.   
    Resursele bugetare alocate 
Ministerului Sănătăţii pentru anul 
2011 reprezintă foarte puţin 
comparativ cu media ţărilor Uniunii 
Europene care alocă între 9-12% 
din PIB. 
     Guvernul nu şi-a respectat 
promisiunile din Programul de 
guvernare prin care se stabileşte ca 
ţintă creşterea bugetului alocat 
Ministerului Sănătăţii până la 6% 
din PIB. 
    Creşterea este necesară pentru 
îmbunătăţirea actului medical, 
pentru eficientizarea şi 
modernizarea activităţilor 
spitaliceşti, pentru dotarea cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Totodată nu se specifică 
bugetele căror ordonatori 
principali de credite urmează a fi 
diminuate. 
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aparatură. 
 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuire de la alte instituţii 
publice şi din suma aflată la 
dispoziţia Guvernului. 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

94.   Anexa 3/26/13 Ministerul 
Sănătăţii 

Se suplimentează Cap. 66.10, la titlul 
51 “Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, art.51.02 
“Transferuri de capital”, 
alin.51.02.25 “Transferuri din 
veniturile proprii ale Ministerului 
Sănătăţii către bugetele locale pentru 
finanţarea aparaturii medicale şi 
echipamentelor de comunicaţii în 
urgenţă în sănătate” cu suma de 
10.000 mii lei. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori: Derzsi Ákos, Lakatos Petru,  
Erdei D. István,  -deputaţi  UDMR, 
dep.Drăgulescu Iosif Ştefan – PDL, 
Dep.Dobre Cristina – PDL 

Finanţarea aparaturii medicale şi 
echipamentelor de comunicaţii în 
urgenţă în sănătate se face  de către  
unităţile descentralizate trecute la 
administraţiile publice locale. 
 
Sursa de finanţare. 
Se diminuează cu 10.000 mii lei 
alin. 51.02.08. “Aparatură medicală 
şi echipamente de comunicaţăă în 
urgenţă în sănătate”. 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

 1.sumele respective  au fost 
fundamentate de Ministerul 
Sănătăţii potrivit necesităţilor de 
finanţare; 

 2 potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, virările de credite 
bugetare între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare pot fi 
efectuate de către ordonatorul 
principal de credite începând cu 
trimestrul al III-lea al anului 
bugetar. 
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95.  Anexa nr.3/26 

 Obiectiv nou de investiţii 
Încheiere lucrări secţia psihiatrie 
Spitalul Municipal Dej; 
  -valoare –800.000lei 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: Deputat PSD Cornel Itu 
Grup PSD+PC 
 

 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Sănătăţii 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

96.  Anexa 3/26 – 
Obiectiv nou de investiţii 

Finalizare lucrări de construcţie 
punct sanitar Plostina, Comuna 
Lopătari, Judeţ Buzău = 250.000 lei 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: Dep.Ghiveciu Marian ( Grup 
parlamentar PSD + PC ) 
 

- Realizarea unor spaţii necesare 
funcţionării normale a 
dispensarului uman 
- Bugetul Ministerului Sănătăţii 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
construcţia de dispensare umane 
din bugetul Ministerului 
Sănătăţii. 

97.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Reabilitare Spital Municipal Lugoj 
645 mii lei 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 

Degradare avansată, 100 de ani de 
la construire 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor art.138, 
alin(5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia ˝nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabirea sursei de 
finanţare˝. 
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Autor: Dep.Stragea Sorin ( Grup 
parlamentar PSD + PC ) 
 

98.  Anexa nr.3/26  
Obiectiv nou de investiţii 
 
 
 
 
 
 
 

Alocarea sumei de 500.000 lei pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
dispensarului comunal, comuna 
Unirea, judeţul Călăraşi. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori: Dep.Damian Ioan, dep.Oana 
Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme, 
dep.Boabeş Dumitru ( Grup 
parlamentar PSD + PC ) 

Clădirea este foarte degradată şi 
necesită intervenţii urgente. 
 
 
Fonduri din rezerva bugetară a 
Guvernului. 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

99.  Ministerul Sănătăţii, Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Sănătăţii cu suma 
de 450 mii lei pentru reabilitarea 
unităţii medicale din localitatea 
Ciuperceni, judeţul Teleorman. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori: Dep.Nicolae Bănicioiu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC din Camera 
Deputaţilor 

Actuala construcţie prezintă un 
grad avansat de degradare şi din 
acest motiv nu mai are autorizaţie 
sanitară de funcţionare. Necesită 
reparaţii capitale şi igienizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

100.  Anexa 3/26  Din suma prevăzută se alocă suma de Pentru o infrastructură medicală Se propune respingerea 
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 Ministerul Sănătăţii  
Obiectiv nou de investiţii 

600 mii lei pentru dotari spitalul 
orasenesc Pucioasa, jud. Dambovita. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: deputat PNL Gabriel Plaiasu, 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

adecvată nevoilor persoanelor care 
beneficiază de serviciile medicale 
oferite. 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 
 

101.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 40.000 
lei pentru modernizare dispensar 
medical în comuna Tătăranu 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: Tîlvăr Angel- deputat PSD 
 

Este necesară această investiţie 
pentru creşterea calităţii actului 
medical şi a serviciilor medicale în 
comuna Tătăranu 
 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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102.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Botoşani 
pentru obiectivul “Reabilitare 
dispensar uman, sat Poiana”,comuna 
Vorona, judeţul Botoşani, cu suma 
de 1 000 mii lei 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: Senator Independent 

CÂMPANU Liviu 

Asigurarea condiţiilor optime de 
găzduire în cadrul singurului 
dispensar uman din satul Poiana, 
comuna Vorona. 
Reabilitarea este imperios necesară, 
în vederea desfăşurării optime a 
activităţii în condiţii de igienă şi 
securitate în muncă. 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de Rezervă bugetară pus la 
dispoziţia Guvernului 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

103.  Anexa 3/26 –  
Obiectiv nou de investiţii 
 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
950 mii lei pentru reabilitarea 
cabinetului medical individual, a 
farmaciei şi substaţiei de  salvare în 
comuna Mihăileşti, judeţul Buzău. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 

Pentru a asigura servicii medicale 
de calitate cabinetul medical trebuie 
să îndeplinească condiţii 
corespunzătoare: o clădire solidă 
dotată cu echipamentele necesare 
pentru medicina primară, grup 
sanitar. La fel de necesare sunt 
existenţa unei farmacii dotată 
corespunzător şi a unei substaţii de 
salvare. De acestea urmează să 
beneficieze  2000 persoane. 
 
Surse de finanţare: 
 Din bugetul  pe anul 2011 pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
construcţia de cabinte medicale, 
farmacii şi substaţii de salvare 
din bugetul Ministerului 
Sănătăţii 
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Grupurile parlamentare reunite PNL Ministerul Sănătăţii 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 

104.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
300 mii lei pentru extinderea şi 
modernizarea dispensarului uman din 
comuna Florica, judeţul Buzău. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Numărul mare de pacienţi înscrişi 
la cabinetul medical face aproape 
imposibilă desfăşurarea în bune 
condiţii a activităţii dispensarului 
uman. Tocmai de aceea, acesta 
trebuie extins şi modernizat (utilat 
şi dotat corespunzător), astfel 
oferind celor 1700  beneficiari 
condiţiile optime. 
 
Surse de finanţare: 
 Din bugetul  pe anul 2011 pentru 
Ministerul Sănătăţii 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 
 

105.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii  
 
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1.600 mii lei pentru 
modernizare sarpantă Spital în 
Mun. Râmnicu Sărat, jud. Buzău. 

Pentru a spori calitatea serviciilor 
medicale oferite. 
 
 Surse de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
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Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

 Din bugetul  pe anul 2011 pentru 
Ministerul Sănătăţii 
 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 

investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 
 

106.  Anexa 3/26/ 
Obiectiv nou de investiţii  
 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 500 mii lei pentru reabilitarea 
Spitalului de Boli Clinice din 
oraşul Pătârlagele, jud. Buzău. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru a spori calitatea serviciilor 
medicale oferite prin efectuarea 
unor lucrări precum reparaţia 
acoperişului, izolaţie termică , 
încălzire prin centrală termică etc.  
 
 Surse de finanţare: 
 Din bugetul  pe anul 2011 pentru 
Ministerul Sănătăţii 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
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realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 
 

107.  Anexa 3/26/ 
Obiectiv nou de investiţii 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1.292 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului    Reabilitare cladiri 
Spitalul Orasenesc Cugir , judeţul 
Alba. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, deputat PNL Călin Potor,      
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Modernizarea si echiparea 
spitalului orăşenesc Cugir este o 
prioritate mare a administraţiei 
locale, pentru a putea satisface  
nevoile medicale al cetăţenilor. 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 
 

108.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului   Reabilitare, 
modernizare si echipare ambulatoriu 
spital orăşenesc Câmpeni, judeţul 
Alba. 
 

Modernizarea si echiparea 
spitalului orăşenesc Cimpeni este o 
prioritate mare a administraţiei 
locale, pentru a putea satisface  
nevoile medicale al cetăţenilor. 
 
Amendament admis de Comisia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
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Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu,  deputat PNL Călin Potor,     
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 
 

109.  

Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului 
Reabilitare dispensar uman Vistea de 
Jos, comuna Viştea de jos, judeţul 
Braşov 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: Dep. Gheorghe Gabor, PNL 
Grupurile parlamentare ale Partidului 
Naţional Liberal 
 
 

Datorită vechimii şi a stării 
deplorabile a acestui dispensar au 
fost demarate lucrări de reabilitare 
şi consolidare. Autorităţile locale 
nu pot să mai susţină financiar 
continuarea reparaţiilor, existând 
pericolul de degradare accentuată a 
lucrărilor deja efectuate. 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 
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110.  Anexa 3/26 –  
Obiectiv nou de investiţii 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
100 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului ,,Finalizare noul local 
dispensar uman”- comuna Voloiac 
jud Mehedinţi 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
  Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
  Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL

Început cu forţe proprii în proporţie 
de 30-40%, necesită acoperiş, 
tencuieli şi dotare. 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 
 

111.  Anexa 3/26 – 
Obiectiv nou de investiţii 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
3.563,948 mii lei  pentru  finanţarea 
obiectivului     ,,Reabilitare, 
modernizare, dezvoltare şi echipare 
ambulatoriu spital Baia de Aramă, 
judeţul Mehedinţi .”- 
      - oraş Baia de Aramă, jud 
Mehedinţi 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 

Proiectul a fost depus sub nr. 
SV/29/3/3.1/14/19.01.2010, în 
cadrul POR Axa 3, D.M.I. 3.1, 
având o valoare totală de 
3.563.948,85 lei, iar în momentul 
de faţă se află în lista de rezervă a 
programelor finanţabile. 
 
Realizarea acestui obiectiv asigură 
garanţia existenţei funcţionării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
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a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
 Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
 Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Spitalului Baia de Aramă, ce 
deserveşte întreaga zonă de nord a 
judeţului Mehedinţi şi a câtorva 
localităţi din judeţul Gorj(Padeş, 
Tismana, Celei) pentru o populaţie 
de cca. 40.000 persoane 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 
 

112.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
950,830 mii lei  pentru  finanţarea 
obiectivului     ,,Reabilitare 
ambulatoriu “-oraşul Strehaia, jud 
Mehedinţi 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori: Viorel Palaşcă 
  Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 

Cofinanţare obiectiv nou de 
investiţii 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
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Deputat Horia Uioreanu 
 Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

principal de credite 
 

113.  

Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
5000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 

Reparaţii capitale, Spitalul Judeţean  
Braşov. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: Deputat Mihai Donţu, PNL 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal 

Este necesară suplimentarea 
fondurilor pentru continuarea 
lucrărilor de reabilitare a Spitalului 
Judeţean Braşov 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 
 

114.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
4 000 mii lei pentru lucrări de 
reabilitare, modernizare şi dotare  a 
Spitalului Municipal Beiuş, Jud. 
Bihor. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  

.Asigurarea lucrărilor de intervenţii 
de natura reparaţiilor capitale 
pentru reabilitarea spitalului 
municipal,  in vederea conformării 
acestuia la cerinţele pe care trebuie 
să le îndeplinească spitalele pentru 
acreditare şi oferirea unor servicii 
medicale de calitate.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
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 Publică a Senatului 
 
Autor: deputat PNL Nicolae Jolţa,   
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 

nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 
 

115.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 120 mii lei pentru dotare cu 
echipamente adaptate nevoilor 
beneficiarilor de servicii oferite de 
serviciul social inclusiv echipamente 
pentru persoane cu dizabilităţi, Spital 
Social, Oraş Podu Iloaiei, jud. Iaşi. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: deputat PNL, Cristian 
Adomniţei 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru o infrastructură medicală 
adecvată nevoilor persoanelor 
care beneficiază de serviciile 
oferite de Spitalul social din 
localitatea Podul Iloaiei. 
 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea  dotărilor la unităţi de 
asistenţă medico-socială din 
bugetul Ministerului Sănătăţii 

116.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 500 mii lei pentru obiectivul 
Finanţare studiu de fezabilitate 
Centru de Sănătate Năvodari, jud. 

Obiectiv nou de investiţie cu 
impact social 
 
Amendament admis de Comisia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
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Constanţa 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori: deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Mihai Lupu 
şi senator PNL Puiu Haşotti 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 
 

117.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 1300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reparaţii capitale la 
secţiile chirurgie şi neonatologie 
Spitalul Municipal Medgidia, jud. 
Constanţa 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori: deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Mihai Lupu 
şi senator PNL Puiu Haşotti 
Grupurile parlamentare reunite ale 

Obiectiv nou de investiţie cu 
impact social 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
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PNL realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 
 

118.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Din suma prevăzută se alocă suma 
de 275 mii lei  pentru obiectivul 
Reabilitare dispensar Mereni – 
amenajări interioare şi exterioare, 
comuna Mereni, jud. Constanţa 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori: deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Mihai Lupu 
şi senator PNL Puiu Haşotti 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

 Continuare obiectiv de investiţii 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 
 

119.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 pentu asigurarea 
calităţii serviciilor medicale: 

- Lucrări de reabilitare şi 
dotarea cu aparatura/echipamente 
medicale la Spitalul Universitar de 
Urgenţă Constanţa 

Valoare:  1.000.000 lei 

Motivare: Necesitatea reabilitării 
urgente a unităţii sanitare 
respective, având în vedere starea 
de degradare în care aceasta se 
găseşte de câţiva ani şi faptul că 
deserveşte o întreagă regiune, cu 
deschidere la mare şi aflux mare de 
turişti. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 63 -

 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: Dep.Iusein Ibram Grupul 
Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

120.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2011 pentru asigurarea 
calităţii serviciilor medicale: 

- Lucrări de reabilitare şi 
dotarea cu aparatura/echipamente 
medicale la dispensarul din comuna 
Mihail Kogălniceanu, jud. 
Constanţa 

Valoare: 400 mii lei 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: Dep.Iusein Ibram Grupul 
Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

Motivare: Necesitatea asigurării 
unor servicii medicale de calitate. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

121.  Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Se propune alocarea sumei de 10.000 
mii lei pentru finanţarea obiectivului 
„Continuare lucrări de reparaţii 
capitale”, Spitalul judeţean  de 
urgenţă Călăraşi, jud. Călăraşi. 
 

Pentru asigurarea condiţiilor optime 
medicale în teritoriu în cadrul 
procesului de reformă din sistemul 
sanitar 
 
Amendament admis de Comisia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
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Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 
 

122.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Se propune alocarea sumei de 10.000 
mii lei pentru Spitalul judeţean de 
urgenţă Călăraşi, jud. Călăraşi 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Pentru asigurarea condiţiilor optime 
medicale în teritoriu în cadrul 
procesului de reformă din sistemul 
sanitar 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite 
 

123.  Anexa nr. 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

 Dotarea cu aparatură medicală  a 
Spitalului  Judeţean  de Urgenţă 
Brăila  
 
Suma necesară: 5.983.000,00 lei  
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: Senator Ion Rotaru Grupul 
Parlamentar PSD + PC 

Aparatura medicală a spitalului 
menţionat este învechită, uzată fizic 
şi moral  
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului, bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 
 

124.  Anexa nr.3/26  
Obiectiv nou de investiţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii, Anexa nr.3/26 
,  cu suma de 150 000 lei pentru 
achiziţionarea unui analizor ELISA 
monotest pentru Spitalul de 
Pneumoftiziologie Oradea, jud. 
Bihor. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 

Obţinerea de performanţe de 
diagnostic în specialitatea de boli 
infecţioase. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezerva Bugetară la dispoziţia  
Guvernului 
 
Amendament admis de Comisia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
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a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: Dep. Sonia-Maria Draghici  
Grup PSD+PC – Camera Deputaţilor 

pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 
 

125.   Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « reparatie si 
modernizare dispensar uman» sat 
Ciupelnita, comuna Dumbrava, cu 
suma de 700.000 lei 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: Sen. Teodor Meleşcanu 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Îmbunătăţirea serviciului medical si 
cresterea sperantei de viata.  
 
Sursa financiară: Fondul de rezerva 
aflat la dispozitia Guvernului 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

126.   Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « constructie 
dispensar uman» sat Cioceni, 
comuna Albesti Paleologu, cu suma 
de 200.000 lei 
 

Îmbunătăţirea serviciului medical si 
cresterea sperantei de viata.  
 
Sursa financiară: Bugetul 
Autoritatii Electorale Permanente 
 
Amendament admis de Comisia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât bugetul 
Autorităţii Electorale 
Permanente a fost dimensionat 
astfel încât să asigure 
desfăşurarea în bune condiţii a 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 67 -

 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: Sen. Teodor Meleşcanu 
Grup Parlamentar PNL Senat 

pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

acesteia 

127.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « Infiintare centru 
medical  » sat Podenii Vechi, com 
Baltesti, cu suma de 500.000 lei 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: Sen. Teodor Meleşcanu 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Necesitatea crearii de conditii de de 
viata mai bune in mediul rural 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Autoritatii Electorale Permanente 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât bugetul 
Autorităţii Electorale 
Permanente a fost dimensionat 
astfel încât să asigure 
desfăşurarea în bune condiţii a 
acesteia 

128.   Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « constructie 
dispensar uman » sat Homoraciu,  
com Izvoarele, cu suma de 400.000 
lei 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 

Este necesara pentru creşterea 
speranţei de viaţă si asigurarea unei 
asistenţe medicale adecvate 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a 
fost dimensionat astfel încât să 
asigure desfăşurarea în bune 
condiţii a acesteia 
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Autor: Sen. Teodor Meleşcanu 
Grup Parlamentar PNL Senat 

129.   Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « constructie 
dispensar uman » sat Schiulesti,  com 
Izvoarele, cu suma de 800.000 lei 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: Sen. Teodor Meleşcanu 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Este necesara pentru creşterea 
speranţei de viaţă si asigurarea unei 
asistenţe medicale adecvate 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administratiei Prezidentiale 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale a 
fost dimensionat astfel încât să 
asigure desfăşurarea în bune 
condiţii a acesteia 

130.   Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « reabilitare 
dispensar uman » sat Malu Vanat si 
Izvoarele,  com Izvoarele, cu suma 
de 600.000 lei 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: Sen. Teodor Meleşcanu 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Este necesara pentru creşterea 
speranţei de viaţă si asigurarea unei 
asistenţe medicale adecvate 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

131.   Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « construire 
dispensar uman »,  com Gura 

Este necesara pentru creşterea 
speranţei de viaţă si asigurarea unei 
asistenţe medicale adecvate 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
construcţia dispnsarelor umane 
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Vitioarei, cu suma de 600.000 lei 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: Sen. Teodor Meleşcanu 
Grup Parlamentar PNL Senat 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

din bugetul Ministerului 
Sănătăţii 

132.   Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « construire 
dispensar uman », sat Ogretin,  com 
Drajna, cu suma de 110.000 lei 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: Sen. Teodor Meleşcanu 
Grup Parlamentar PNL Senat

Este necesara pentru creşterea 
speranţei de viaţă si asigurarea unei 
asistenţe medicale adecvate 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
Publică a Senatului

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

133.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Prahova, 
pentru obiectivul « construire 
dispensar uman »,   com Tataru, cu 
suma de 400.000 lei 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 

Este necesara pentru creşterea 
speranţei de viaţă si asigurarea unei 
asistenţe medicale adecvate 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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Autor: Sen. Teodor Meleşcanu 
Grup Parlamentar PNL Senat 

pentru sănătate  
 Publică a Senatului

exerciţiului bugetar 

134.  Anexa nr.3/26 -   
Obiectiv nou de investiţii 
 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 10.000 mii lei pentru reînfiinţarea 
Spitalului Năruja, localitatea Năruja, 
din judeţul Vrancea.  
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: Dep.Cristian Sorin 
Dumitrescu Grup Parlamentar PSD + 
PC 

Motivare:  
Pentru asigurarea unei infrastructuri 
capabile sa ofere servicii medicale 
de calitate, corespunzătoare 
necesităţilor populaţiei prin 
finalizarea obiectivelor de investiţii 
începute în anii anteriori. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

135.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  “ Reparaţii capital 
la Dispensarul Uman Dilga”, 
comuna Dor Mărunt, judeţul 
Călăraşi, cu suma de  500 mii lei. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor:  

Fondurile sunt destinate continuării 
lucrărilor de modernizare la 
dispensarul medical uman din 
localitatea Dilga, comuna Dor 
Mărunt. 
 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de Rezervă Bugetară pus la 
dispoziţia Guvernului 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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Senator NEDELCU Vasile - Grup 
Parlamentar Mixt 

Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului

136.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi, 
pentru obiectivul  Reabilitare și 
modernizare ambulatoriu de 
specialitate ”, comuna Lehliu - Gară, 
judeţul Călăraşi, cu suma 610 mii lei. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor:  
Senator NEDELCU Vasile - Grup 
Parlamentar Mixt 

Fondurile sunt destinate continuării 
lucrărilor de modernizare la 
ambulatoiul de specialitate din 
comuna Lehliu – Gară, județul 
Călărași.  
OBS.:Proiect în rezerva ADR prin 
programul P.O.R. 
Foarte probabil finanțat în 2011. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de Rezervă Bugetară pus la 
dispoziţia Guvernului 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

137.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Prevederea în Buget a sumei de 210 
mii lei reprezentând continuarea 
investiţiei la obiectivul: 
 
"Reabilitare dispensar uman" 
din comuna Bichiş, jud. Mureş 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Obiectiv început în anul 2009. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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Autor : Senator Corneliu Grosu 
UNPR - Grupul Parlamentar 
Independenţi 

 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului

138.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Prevederea în Buget a sumei de 800 
mii lei reprezentând finanţarea 
investiţiei noi la obiectivul: 
 
"Reabilitare şi utilităţi dispensar 
uman" din comuna Iclănzel, jud. 
Mureş 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor : Senator Corneliu Grosu 
UNPR - Grupul Parlamentar 
Independenţi

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
Publică a Senatului

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

139.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Prevederea în Buget a sumei de 300 
mii lei reprezentând realizarea 
investiţiei noi la obiectivul:  
„Reabilitarea, modernizarea şi 
echiparea Ambulatoriului Spitalului 
Clinic Judeţean Mureş”  
din jud. Mureş (Consiliul Judeţean 
Mureş) 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de finalizare din fonduri 
proprii a unei investiţii necesară 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor : Senator Corneliu Grosu 
UNPR - Grupul Parlamentar 
Independenţi 

Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

exerciţiului bugetar 

140.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Oraş Făget 
construcţie ambulatoriu şi spital în 
oraşul Făget 
Autor: Dep.Dorel Covaci – Grupul 
Parlamentar PSD + PC 
 

Asigurarea unor servicii medicale 
de strictă necesitate, există proiect 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor art 138, 
alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia ˝nici o cheltuiela bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare˝ 

141.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii  
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  500 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
spitalului orăşenesc Balş, jud Olt. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Reabilitarea spitalului este imperios 
necesară pentru creşterea calităţii 
vieţii locuitorilor. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătăţii  
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite 

142.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii  
  
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  500 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
spitalului municipal Caracal, jud Olt. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Reabilitarea spitalului este imperios 
necesară pentru creşterea calităţii 
vieţii locuitorilor. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătăţii 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 

143.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii  
  
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  500 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
spitalului orăşenesc Corabia, jud Olt. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 

Reabilitarea spitalului este imperios 
necesară pentru creşterea calităţii 
vieţii locuitorilor. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătăţii 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
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Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 

144.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii  
  
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  500 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea 
Spitalulului  de Pneumoftiziologie 
Scornicesti, jud Olt. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Reabilitarea spitalului este imperios 
necesară pentru creşterea calităţii 
vieţii locuitorilor. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătăţii 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 

145.  Anexa 3/26/ 
Obiectiv nou de investiţii  
  
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  500 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea centrului 
de sănătate Drăgăneşti-Olt, jud Olt. 

Reabilitarea spitalului este imperios 
necesară pentru creşterea calităţii 
vieţii locuitorilor. 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
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Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Ministerului Sănătăţii 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 

146.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii  
  

 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  1000 mii lei pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
spitalului judeţean Slatina, jud Olt. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Reabilitarea spitalului este imperios 
necesară pentru creşterea calităţii 
vieţii locuitorilor. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătăţii 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
reabilitarea drumurilor din 
bugetul Ministerului Sănătăţii 

147.   
Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii  
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  500 mii lei extinderea 
Spitalul Clinic Judetean nr 1 
Timisoara – Casa Austria-  regim P + 

  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătăţii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
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 1, jud Timiş. 
creare spaţiu pentru tomografie 
computerizata  (parter 100 mp) si 
extindere saloane 
Politraumatologie (etaj 100 mp) 
Cap 5001 grupa 51 art 02 alin 12 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori:  Deputat PNL Horia Cristian, 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 

148.   
Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii  
 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a  500 mii lei extinderea 
Spitalul Clinic Judetean nr 1 
Timisoara – Casa Austria-  regim P + 
1, jud Timiş. 
creare spaţiu pentru tomografie 
computerizata  (parter 100 mp) si 
extindere saloane 
Politraumatologie (etaj 100 mp)  
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori:  Deputat PNL Horia Cristian, 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătăţii 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
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PNL investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 

149.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii  
 
 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
700 mii lei pentru reparaţie capitală 
şi modernizare dispensar uman din 
satul Ciupelniţa, comuna Dumbrava, 
jud Prahova 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori:  Deputat PNL Adriana 
Săftoiu, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL       

Creşterea gradului de siguranţă 
al locuitorilor şi creşterea calităţii 
vieţii.  
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 

150.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii  
 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
200 mii lei pentru construcţie 
dispensar uman, comuna Dumbrava, 
jud Prahova 
 
Autori:  Deputat PNL Adriana 
Săftoiu, Grupurile Parlamentare 
reunite ale PNL       

Creşterea gradului de comfort al 
locuitorilor şi creşterea calităţii 
vieţii acestora. 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât   nu 
există bază legală pentru 
construcţia de dispensare din 
bugetul Ministerului Sănătăţii 

151.  Anexa 3/26 Din suma prevăzută se alocă  suma Asigurarea fondurilor pentru Se propune respingerea 
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Obiectiv nou de investiţii  
  
  

de 5000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Spitalul Universitar 
Regional de Urgenţă Iaşi”, judeţul 
Iaşi 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori: Deputat PNL, Relu Fenechiu 
Deputat PNL, Cristian Adomniţei 
Deputat PSD, Vasile Mocanu 
Senator PNL, Varujan Vosganian 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

proiectarea şi execuţia 
obiectivului „Spitalul Universitar 
Regional de Urgenţă Iaşi” 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
 
 
 

amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 

152.  Anexa 3/26  
Obiectiv nou de investiţii  
 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie spaţii cazare 
Spital Orăşenesc  Horezu, oraş 
Horezu, judeţul Vâlcea 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL, CRISTIAN 
BUICAN 

Obiectiv nou de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
medicale rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu. 
 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
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Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 

153.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 100 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare dispensar 
medical Tomşani judeţul Vâlcea 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL, CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
medicale rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu. 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 

154.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 30 mii  lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare dispensar 
medical Spârleni, Guşoeni Centru, 
comuna Guşoeni, judeţul Vâlcea 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
medicale rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
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a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL, CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 

155.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii  
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Înfiinţarea unui punct 
farmaceutic sat Veţelu, com. 
Copăceni judeţul Vâlcea 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori: 

DEPUTAT PNL, CRISTIAN 
BUICAN 

Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Obiectiv de investiţii nou 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 
medicale rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 
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156.  Anexa nr. 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la cu suma de 
36.000 mii lei ron pentru finalizarea 
obiectivului Spital Municipal Bacău. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor:Deputat Ionel Palăr 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Realizarea Spitalului în cauză este 
unul dintre cele mai importante 
obiective de investiţii din oraşul 
Bacău, obiectiv absolut necesar 
având în vedere lipsa acută de 
asistenţă medicală la nivelul 
municipiului.  
 
Sursa : fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului  
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

157.  Anexa nr. 3/26  
Obiectiv nou de investiţii 
 

Alocarea sumei de 1.000.000 lei 
pentru modernizarea, reabilitarea şi 
dotarea cu echipamente de 
specialitate a Ambulatoriului integrat 
al Spitalului Municipal Lupeni, jud. 
Hunedoara. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor:Senator Vasile Cosmin Nicula 

Grupul PDS+PC din SENAT 

Documentaţia pentru depunere este  
în curs de elaborare, contribuţia 
primăriei municipiului Lupeni este 
de 400.000 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind de 1.400.000 lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

158.  Anexa nr. 3/26  
Obiectiv nou de investiţii 

Alocarea sumei de 13.600.000 lei 
pentru reparaţii capitale la Spitalul 

Clădirea spitalului este deteliorată 
şi necesită reparaţii capitale prin 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
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Municipal Lupeni, judeţul 
Hunedoara. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

 

înlocuirea acoperişului, repararea 
faţadei, repararea scărilor de acces, 
etc. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului

de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

159.  Anexa nr. 3/26  
Obiectiv nou de investiţii 
 
 

Alocarea sumei de 613.550 lei pentru 
reparatii curente la Spitalul 
Municipal Lupeni, judeţul 
Hunedoara. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

Sunt necesare reparaţii curente la 
nivelul corpului de spital dat în 
funcţiune în anul 2002 cât şi a 
anexei spitalului unde funcţionează 
serviciul de ambulanţă. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

160.  Anexa nr. 3/26  
Obiectiv nou de investiţii 
 
 

Alocarea sumei de 150.000 lei pentru 
lucrări de consolidare terasament la 
Spitalul Municipal Lupeni, judeţul 
Hunedoara. 
 

Lucrările de consolidare sunt 
necesare la toate zidurile laterale 
ale spitalului şi la terasamentul din 
partea de sud-vest. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
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Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

161.  Anexa nr. 3/26  
Obiectiv nou de investiţii 
 
 

Alocarea sumei de 5.531.840 lei 
pentru dotări şi echipamente 
medicale la Spitalul Municipal 
Lupeni, judeţul Hunedoara. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

Este imperios necesară 
suplimentarea dotării existente cu 
aparatură medicală şi echipamente 
de telecomunicaţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

162.  Anexa nr. 3/26  
Obiectiv nou de investiţii 
 
 

Alocarea sumei de 60.000.000 lei 
pentru reparaţii capitale la Spitalul de 
Urgenţă Petroşani, judeţul 
Hunedoara. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 

În cei 32 de ani de când 
funcţionează spitalul în această 
clădire, nu a beneficiat de nici o 
reparaţie capitală. Reparatia este 
necesara si in vederea acreditarii 
spitalului. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 

Grupul PDS+PC din SENAT 

 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului

exerciţiului bugetar 

163.  Anexa nr. 3/26  
Obiectiv nou de investiţii 
 
 

Alocarea sumei de 1.802.617,18 lei 
pentru Studiu de fezabilitate – R.K. 
„MODERNIZAREA SI 
ECHIPAREA SECTIEI 
SPALATORIE”         - Spitalul 
Municipal “Dr. Alexandru  
Simionescu“  Hunedoara. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 

Grupul PDS+PC din SENAT

Stadiul avansat de degradare a 
constructiei si uzura fizica si 
morala a utilajelor din spalatorie. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

164.  Anexa nr. 3/26  
Obiectiv nou de investiţii 
 
 

Alocarea sumei de 1.360.811,43 lei 
pentru Studiul de fezabilitate – R.K. 
„INSTALATII SI RETELE DE 
SEMNALIZARE INCENDIU”- 
Spitalul Municipal “Dr. Alexandru  
Simionescu“  Hunedoara. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Alinierea la cerintele  prevederilor 
U.E. si legilor in  vigoare. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

exerciţiului bugetar 

165.  Anexa nr. 3/26  
Obiectiv nou de investiţii 
 
 

Alocarea sumei de 1.279.000 lei 
pentru dotări şi echipamente 
medicale la Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Deva, judeţul Hunedoara. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 
Grupul PDS+PC din SENAT 

Este necesar suplimentarea dotării 
existente cu aparatură medicală şi 
echipamente. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

166.   
Anexa nr. 3/26  
Obiectiv nou de investiţii 
 
 

Alocarea sumei de 27.732,90 mii lei 
pentru  modernizarea şi extinderea 
unităţii prin construirea unei aripi noi 
la Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Deva, judeţul Hunedoara. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 

Grupul PDS+PC din SENAT 

Construirea unei aripi noi a 
spitalului cu o suprafaţă utilă de 
2900 mp care împreună cu 
supraînăltarea corpului principal cu 
două nivele ar duce la obtinerea a 
circa 390 locuri de cazare. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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167.  Anexa nr. 3/26  
Obiectiv nou de investiţii 
 
 

Alocarea sumei de 4.976.351,33 lei 
pentru Studiul de fezabilitate – R.K 
UNITATE PRIMIRE URGENTE – 
UPU, Spitalul Municipal “Dr. 
Alexandru  Simionescu“  Hunedoara. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 

Grupul PDS+PC din SENAT 

Stadiul avansat de degradare a 
constructiei si uzura fizica si 
morala a acesteia. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

168.  Anexa nr. 3/26  
Obiectiv nou de investiţii 
 
 

Alocarea sumei de 3.224.756,50 lei 
pentru Studiul de fezabilitate – R.K 
SECTIE ANESTEZIE SI TERAPIE 
INTENSIVA –ATI Spitalul 
Municipal “Dr. Alexandru  
Simionescu“  Hunedoara. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 

Grupul PDS+PC din SENAT 

Acreditarea spitalului si alinierea la 
cerintele  prevederilor U.E. si 
legilor in  vigoare. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

169.  Anexa nr. 3/26  
Obiectiv nou de investiţii 
 
 

Alocarea sumei de 4.963.258,39 lei 
pentru  Studiul de fezabilitate – R.K 
SECTIE CHIRURGIE, Spitalul 
Municipal “Dr. Alexandru  

Alinierea la cerintele  prevederilor 
U.E. si legilor in  vigoare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
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Simionescu“  Hunedoara. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 

Grupul PDS+PC din SENAT 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

170.  Anexa nr. 3/26  
Obiectiv nou de investiţii 
 
 

Alocarea sumei de 5.800.000 lei 
pentru reabilitarea si modernizarea 
Spitalului Municipal Vulcan, jud.  
Hunedoara. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: 
Senator Vasile Cosmin Nicula 

Grupul PDS+PC din SENAT 

Cladirea in care a functionat 
spitalul este veche, cu circuite si 
utilitati ce necesita modernizare 
conform standardelor europene. 
Dotarea cu aparatura medicala 
moderna. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

171.  Anexa nr.3/26  -  Bugetul global 
aprobat pentru Ministerul Sănătăţii  
 
 

Dotarea cu aparatură medicală a 
Spitalului Orăşenesc „Dr. T.C. 
Sperechez” Zărneşti. 
 
Suma necesară: 2.000 mii lei 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 

Aparatura medicală a spitalului 
menţionat este învechită, uzată fizic 
şi moral. 
 
Sursa:  Bugetul global aprobat 
pentru  Ministerul Sănătăţii  
 

Se propune respingerea 
amendamenului întrucât 
cheltuielile cu dotări se cuprind 
în cadrul programelor de 
investiţii publice ale 
ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
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a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: Senator Titus Corlăţean 
(PSD-PC) 

Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

poziţiei C - ˝Alte cheltuieli de 
investiţii˝ care se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite 

172.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 1.500 mii lei 
pentru construire dispensar uman 
în comuna Stelnica, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Autori: deputat PNL Cristina 
Ancuţa Pocora; Grupurile 
Parlamentare reunite ale PNL 

Obiectiv de maxima importanţă 
locală 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
construcţia dispensarelor din 
bugetul Minsiterului Sănătăţii 

173.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 50  mii lei 
pentru reparatii spital Municipal 
Feteşti, în Municipiul Feteşti, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori:deputat PNL Cristina 
Ancuţa Pocora; Grupurile 

Actualul sediu prezintă un 
pericol pentru siguranţa 
pacienţilor 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 90 -

Parlamentare reunite ale PNL nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 

174.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 500 mii lei 
pentru modernizare centrul 
Primiri Uregenţe (CPU) Spital 
Oraşanesc Tăndarei, în judeţul 
Ialomiţa. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori: deputat PNL Cristina 
Ancuţa Pocora; Grupurile 
Parlamentare reunite ale PNL 
 

Sunt necesare investiţii pentru 
reparaţii 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 

175.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1600 mii lei pentru obiectivul de 
investitii „Dispensar şi cabinete 
medicale”, comuna Pechea, judetul 
Galati. 
 

Adoptarea amendamentului este 
foarte importanta, dispensarul 
fiind un obiectiv vital pentru 
comunitatea locala. 
 
Amendament admis de Comisia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
construcţia de cabinete medicale 
din bugetul Ministerului 
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Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 
 

pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Sănătăţii 

176.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru obiectivul de 
investitii „Reparaţii capitale 
dispensar-sat Adam”, comuna 
Draguseni, judetul Galati. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Adoptarea amendamentului este 
foarte importanta, dispensarul 
care necesita reparatii capitale 
este foarte important pentru 
comunitatea locala. 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 

177.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
350 mii lei pentru reabilitare 

Lucrarea este demarata, aprobarea 
amendamentului fiind necesara 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 92 -

 
 
 
 

dispensar uman din comuna Cuza 
Voda, judetul Galati 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

pentru finalizarea investitiei. 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 

obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 

178.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 50.000 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului de 
investitii „Spitalul judetean de 
Urgenta Galati” 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Initiator: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Investitia este necesara pentru a 
asigura servicii medicale de 
urgenta locuitorilor din tot 
judetul Galati. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
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stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 

179.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Se propune acordarea sumei de 
25.000 lei necesară modernizării 
sediului şi dotării cu aparatură de 
specialitate a Spitalului de Obstetrică 
Ginecologie din municipiul Ploieşti, 
strada Mihai Bravu, judeţul Prahova 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor:   
Senator  PSD Iulian Bădescu 

Sediul Maternităţii trebuie adus la 
un standard de funcţionalitate 
decent, astfel încât mamele şi 
bebeluşii să poată pleca în viaţă 
acasă. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

180.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Se propune acordarea sumei de 
25.000 lei necesară modernizării 
sediului şi dotării cu aparatură de 
specialitate a Spitalului  Judeţean de 
Urgenţă din municipiul Ploieşti, 
judeţul Prahova 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: Senator PSD Iulian Bădescu 

Necesitatea desfăşurării activităţii 
la un standard de funcţionalitate 
decent în condiţii de siguranţă. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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181.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Se propune acordarea sumei de 
25.000 lei necesară modernizării 
sediului şi dotării cu aparatură de 
specialitate a Spitalului  Municipal 
Schuller din municipiul Ploieşti, 
judeţul Prahova 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 

Amendament propus de  
Senator  PSD Iulian Bădescu 

 

Necesitatea desfăşurării activităţii 
la un standard de funcţionalitate 
decent în condiţii de siguranţă. 

 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

182.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 
 
  

Se propune acordarea sumei de 
25.000 lei necesară modernizării 
sediului şi dotării cu aparatură de 
specialitate a Spitalului  de Pediatrie 
din municipiul Ploieşti, strada Mihai 
Eminescu judeţul Prahova 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Amendament propus de 
Senator  PSD Iulian Bădescu 
 

Necesitatea desfăşurării activităţii 
la un standard de funcţionalitate 
decent, siguranţă pentru părinţi şi 
copii. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

183.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sanatatii cu suma de 
 300.000 de lei,necesara 

Pentru buna desfasurare a activitatii 
medicale este utila achizitionarea 
de aparatura necesara, pentru a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
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achizitionarii de aparatura medicala 
necesara pentru cabinetul cardiologie 
din cadrul Spitalului Orasenesc 
Buhusi,jud.Bacau 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor : Senator Elena Mitrea PSD 

acorda servicii medicale de 
calitate,corespunzatoare 
necesitatilor populatiei din oras cat 
si localitatilor arondate. 
 
Sursa de finantare : Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, 
art. 01 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

184.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sanatatii cu suma de 
 450.000 lei,necesara : 
-reabilitarii termice a Spitalului 
dePshiatrie,din cadrul Spitalului 
Orasenesc Buhusi,jud.Bacau  
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Initiator : 
Senator PSD-Elena Mitrea 
 

Spitalul de Psihiatrie Buhusi este 
singurul din judetul Bacau si  cel 
care a preluat toti bolnavii din 
judet,dupa desfiintarea altor unitati 
spitalicesti similare.Numarul 
bolnavilor este mai mare dacat 
capacitatea spitalului.Pentru 
reducerea consumului de agent 
termic,cat si pentru conditii 
adecvate se impune executarea 
lucrarilor de 
reparatii(exterioare),reabilitare 
termica. 
 
Sursa de finantare : Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, 
art. 01 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

185.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii, anexa 3/26 cu 
suma de :  
construcţia Spitalului de Urgentă 
Cluj  
  -valoare – 100.000.000 lei 
 
- continuarea lucrărilor la Spitalul 
Municipal, localitatea Turda, jud 
Cluj 
 - valoare – 100.000 lei 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Iniţiator: Senator PSD Alexandru 
Cordoş 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 
 Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Sănătăţii 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

186.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
49908 mii lei pentru construire spital 
orăşenesc, localitate Sovata, judeţul 
Mureş.  
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 

Realizarea lucrărilor propuse în 
proiect. 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 97 -

pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

 Publică a Senatului aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 

187.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru construcţia unei 
încăperi la Dispensarul uman pentru 
cabinet stomatologic în  comunei 
Valea Largă, judeţul Mureş. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Numărul mare al populaţiei din 
localitate şi distanţa mare de orasul 
Ludus unde, se deplasează pentru 
tratamente stomatologice, impune 
construcţia unui Cabinet 
stomatologic şi bugetul local nu ne 
permite acest lucru. 
 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
construcţia de cabinete medicale 
stomatologice din bugetul 
Ministerului Sănătăţii 

188.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1560 mii lei pentru reabilitarea 
dispensarului uman al comunei 
Bichiş, judeţul Mureş. 
 

Stare avansată de degradare a 
imobilului. 
Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă 
a medicilor şi consultarea 
bolnavilor în condiţii optime. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
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Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Există studiu de fezabilitate 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 

189.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
100 mii lei pentru modernizare 
dispensar medical uman în localitatea 
Toaca, comuna Hodac, judeţul 
Mureş. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 
 

Proiect în derulare, executat 70%. 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
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principal de credite 

190.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
800 mii lei pentru reabilitare şi 
utilităţi dispensar medical uman al 
comunei Iclănzel, judeţul Mureş. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 
 

Dispensarele se află într-un stadiu 
avansat de degradare 
 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 
 

191.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
673 mii lei pentru reabilitarea 
dispensarului uman al comunei 
Cucerdea, judeţul Mureş. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 

Lucrare promovată prin licitaţie 
publică aflată sub contract, 
întreruptă momentan din lipsă de 
fonduri 
 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
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Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

 Publică a Senatului publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 
 

192.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
225 mii lei pentru amenajare punct 
sanitar în comuna Cucerdea, judeţul 
Mureş. 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite PNL 

Lucrare promovată prin licitaţie 
publică aflată sub contract, 
întreruptă momentan din lipsă de 
fonduri 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite 
 

193.  Anexa 3/26 Dotare sectia prosectura Spitalul Sectia nu a fost modernizata pana Se propune respingerea 
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Obiectiv nou de investiţii 
 
 

Municipal Pascani  - valoare 300.000 
lei 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori :  
Senator Florin Constantinescu 
Senator Sorin-Constantin Lazăr 
Grupul Senatorial PSD+PC 

acum iar in cadrul spitalului 
functioneaza o sectie de ingrijiri 
paleative care este prima sectie cu 
acest specific din tara.  
 
Sursă de finanţare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului

amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

194.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Reabilitare si reparatii capitale pentru 
Spitalul Clinic Dr. C I Parhon, 
Spitalul Clinic de Recuperare si 
Spitalul Clinic Judetean de urgente 
Sfantul Spiridon, municipiul Iasi, 
jud. Iasi 
Valoare : 16.140.590 lei 
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori :  
Senator Florin Constantinescu 
Senator Sorin-Constantin Lazăr 
Grupul Senatorial PSD+PC 

Este urgenta reabilitarea spitalelor 
mentionate, deoarece sunt spitale 
judetene la care apeleaza populatia 
din tot judetul Iasi. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

195.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 
 

Achizitionarea Clinicii 
Balneofizioterapeutica si de 
recuperare medicala Calimanesti. 

Asigurarea asistentei medicale  de 
specialitate. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
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Valoare: 3.870.000 lei  
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori: Senator Laurenţiu-Florian 
Coca 
Deputat Vasile Bleotu 
Deputat Aurel Vladoiu 
Grup parlamentar PSD +PC 

Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

196.  Anexa 3/26 
Obiectiv nou de investiţii 

 

Reabilitarea Spitalului Judetean de 
Urgenta Valcea. 
Valoare: 7.500 mii lei  
 
Comisia pentru sănătate şi familie 
a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori: Senator Laurenţiu-Florian 
Coca 
Deputat Vasile Bleotu 
Deputat Aurel Vladoiu 
Grup parlamentar PSD +PC 

Facilitarea asistentei medicale de 
urgenta pentru locuitorii judetului. 

 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

200.  Anexa nr.3/26 Ministerul Sănătăţii Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe, cu suma de 545.000 lei. 
 

Fondurile sunt destinate continuării 
lucrărilor de modernizare la 
dispensarul medical uman din 
comuna Urzicuţa, judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Guvernului. 
 
 

va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

201.  Anexa nr.3/26 Ministerul Sănătăţii Se propune alocarea sumei de 
400.000 lei pentru reabilitare 
dispensar uman comuna Bengeşti 
Ciocadia, judeţul Gorj. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

202.  Anexa nr.3/26 Ministerul Sănătăţii Continuarea finalizării lucrărilor la 
Spitalul municipal Fălticeni,  
 jud. Suceava 10.000 mii lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Este o cerinţă urgentă a locuitorilor 
din zonă şi pentru ameliorarea 
sănătăţii publice. 
 
Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului a fost 
dimensionat astfel încât să 
asigure desfăşurarea în bune 
condiţii a activităţii acestuia. 

203.  Anexa nr.3/26/01 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea sumei 
destinate Ministerului Sănătăţii, la 
anexa nr. 3/26/01 pag. 1, la cap 5000, 
paragraful A, până la suma care să 
reprezinte 4% din PIB. 
 
 

Resursele bugetare destinate 
Ministerului Sănătăţii pentru anul 
2010 reprezintă aproximativ 3,5 % 
din PIB în scădere faţă de anul 
2009 de la aproximativ 3,7% din 
PIB.   
    Resursele bugetare destinate 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 104 -

Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Ministerului Sănătăţii pentru anul 
2010 reprezintă foarte puţin faţă de 
media ţărilor Uniunii Europene care 
alocă în medie între 9-12% din PIB. 
     Guvernul nu îşi respectă 
promisiunile din Programul de 
guvernare care stabileşte ca ţintă 
creşterea bugetului alocat 
Ministerului Sănătăţii până la 6% 
din PIB. 
    Creşterea este necesară pentru 
îmbunătăţirea actului medical, 
pentru eficientizarea şi 
modernizarea activităţilor 
spitaliceşti, pentru dotarea cu 
aparatură. 
 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuire de la Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului 
şi din Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului. 
 

va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Totodată, bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului a fost dimensionat 
astfel încât să asigure 
desfăşurarea în bune condiţii a 
activităţii acestuia. 
 

204.  Anexa nr.3/26/02 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii, la Cap 6601 
„SANATATE”, cu suma de 
3.771.628 mii lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Sanatatea reprezinta sectorul cel 
mai important care necesita in 
conditiile actuale o suplimentare 
substantiala a fondurilor alocate de 
la bugetul de stat.  Majorarea 
sumelor alocate sanatatii va duce la 
cresterea calitatii serviciilor 
medicale si implicit la cresterea 
accesului la serviciile de sanatate.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
bugetele Administraţiei 
Prezidenţiale  şi Serviciului de 
Telecomunicţii Speciale au fost 
dimensionate astfel încât să 
asigure finanţarea în condiţii 
normale a activităţii acestora. 
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Sursa de finanţare : - Anexa 3/01 
Administratia Prezidentiala, 
capitolul 5001 cheltuieli buget de 
stat, grupa/titlul 01-cheltuieli 
curente, grupa /titlul 20-titlul II 
bunuri si servicii; 
- Anexa 3/01 Administratia 
Prezidentiala, capitolul 5100, 
subcapitolul 01, grupa/titlul 01 
cheltuieli curente. 
- din economiile realizate in cadrul 
proiectului APL2; 
-Anexa 3/34 Serviciul de 
Telecomunicatii Speciale: capitolul 
5001 cheltuieli buget de stat, 
grupa/titlul 71-active nefinanciare, 
articolul.01-active fixe, aliniatul 
01-constructii. 
 
 

205.  Anexa nr.3/26/02 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 600.000 
lei. 
 
. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de construcţie la dispensarul 
medical uman din comuna Ghidici, 
judeţul Dolj. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

206.  Anexa nr.3/26/02 Ministerul Se propune alocarea sumei de 19.138 Este necesar a se înfiinţa Se propune respingerea 
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Sănătăţii mii lei la Cap. 6601,Titlu 71, Art. 
01,Alin.01pentru extindere Spital 
Judeţean de Urgenţă Vaslui 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

ambulatoriul integrat al spitalului, 
în acest moment neexistând 
posibilitatea asigurării unei 
asistenţe medicale de bună calitate, 
aceasta efectuându-se, acum, cu 
cheltuieli suplimentare de bani si 
timp din partea spitalului, a 
cadrelor medicale şi a bolnavilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

207.  Anexa nr.3/26/02 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 15.000 
mii lei la cap. 6601,Titlu 71, Art. 
01,Alin.01pentru consolidare, 
reparaţii capitale, extindere prin 
mansardare a Secţiei de 
Pneumoftiziologie Vaslui 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Clădirea face parte din patrimoniul 
istoric, iar în decursul timpului a 
suferit casări inegale, fapt ce a 
condus la deteriorarea structurii de 
rezistenţă; finisajele interioare nu 
sunt conforme cu standardele şi 
normativele în vigoare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

208.  Anexa nr.3/26/02 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 2.520 
mii lei la cap. 6601,Titlu 71, Art. 
01,Alin.01 pentru construire Centru 
de sănătate mintală, în cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Vaslui 
 
Autori: Grupul Parlamentar 

Se impune construirea unui Centru 
de sănătate mintală, pentru copii şi 
adulţi, în vederea creşterii calităţii 
serviciilor mediale, conform unui 
Ordin al ministrului Sănătăţii, emis 
încă din 2006. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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PSD+PC – Camera Deputatilor Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

209.  Anexa nr.3/26/02 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 40.658 
mii lei la cap. 6601,Titlu 71, Art. 
01,Alin.01 pentru reparaţii capitale şi 
modernizare Secţia Dermato-
Venerice+Contagioase – Spitalul 
nr.2 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Fluxurile sanitare de funcţionarea 
nu corespund standardelor şi 
normelor sanitare în vigoare, 
reţelele de instalaţii nu asigură în 
totalitate necesităţile spitalului. 
Clădirea a fost supusă 
numeroaselor activităţi seismice, în 
urma cărora nu a fost făcută nicio 
evaluare şi nicio intervenţie asupra 
structurii de rezistenţă.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

210.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - Reabilitare 
Spital Orăşenesc Petrila, jud. 
Hunedoara – cu alocarea sumei de 
1.000.000 lei. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Pentru asigurarea unei infrastructuri 
capabile sa ofere servicii medicale 
de calitate, corespunzătoare 
necesităţilor populaţiei prin 
finalizarea obiectivelor de investiţii 
începute în anii anteriori. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

211.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul Se propune introducerea unui nou Pentru asigurarea unei infrastructuri Se propune respingerea 
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Sănătăţii obiectiv de investitii - Reabilitare 
Spital Urgenţă Petroşani, jud. 
Hunedoara – cu alocarea sumei de 
1.000.000 lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

capabile sa ofere servicii medicale 
de calitate, corespunzătoare 
necesităţilor populaţiei prin 
finalizarea obiectivelor de investiţii 
începute în anii anteriori. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01.  
 
 

amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

212.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - Reabilitare 
Spital Municipal Vulcan, mun. 
Vulcan, jud. Hunedoara – cu 
alocarea sumei de 1.000.000 lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Pentru asigurarea unei infrastructuri 
capabile sa ofere servicii medicale 
de calitate, corespunzătoare 
necesităţilor populaţiei prin 
finalizarea obiectivelor de investiţii 
începute în anii anteriori. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

213.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - Modernizare 
Spital Municipal Lupeni, mun. 
Lupeni, jud. Hunedoara – cu alocarea 
sumei de 1.000.000 lei. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Pentru asigurarea unei infrastructuri 
capabile sa ofere servicii medicale 
de calitate, corespunzătoare 
necesităţilor populaţiei prin 
finalizarea obiectivelor de investiţii 
începute în anii anteriori. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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 Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01.  
 
 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

214.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - Modernizare 
Unitate Medico-Socială Uricani, oraş 
Uricani, jud. Hunedoara – cu 
alocarea sumei de 1.000.000 lei. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Pentru asigurarea unei infrastructuri 
capabile sa ofere servicii medicale 
de calitate, corespunzătoare 
necesităţilor populaţiei prin 
finalizarea obiectivelor de investiţii 
începute în anii anteriori. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

215.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - Reparaţii capitale Spital 
Boli Infecţioase, 
Dermatovenerologie şi Psihiatrie 
Baia Mare, judeţul Maramureş (corp 
clădire A şi corp auxiliar) – cu 
alocarea sumei de 2.500 mii lei. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Spitalul de Boli Infecţioase, 
Dermatovenerologie şi Psihiatrie  
Baia Mare prestează servicii 
medicale cu un indice de 
complexitate a cazurilor ridicat 
(1,1806) , îndeplinind indicatorii de 
performanţă stabiliţi prin contractul 
de management.  
   Având în vedere creşterea 
numărului de cazuri cu patologie 
infecţioasă,care reprezintă o cauză 
importantă de morbiditate şi 
mortalitate, şi pentru asigurarea 
unor servicii medicale de calitate, 
în concordanţă cu indicatorii 
morbidităţii specifici şi nevoile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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reale ale pacienţilor, unitatea 
medicala necesită de urgenţă 
resurse financiare pentru lucrări de 
reabilitare si modernizare. 
 
Sursa de finanţare : Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01.  
 
 

216.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - reînfiinţarea Spitalului 
Năruja, localitatea Năruja, din 
judeţul Vrancea – cu alocarea sumei 
de 10.000 mii lei. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Pentru asigurarea unei infrastructuri 
capabile să ofere servicii medicale 
de calitate, corespunzătoare 
necesităţilor populaţiei prin 
finalizarea obiectivelor de investiţii 
începute în anii anteriori. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

217.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - achiziţionarea de 
aparatură medicală la Spitalul de 
Pneumoftiziologie Oradea – cu 
alocarea sumei de 160.000 lei. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
medicală este necesară 
achiziţionarea, în regim de urgenţă, 
a unui analizor biochimic şi a unui 
analizor ELISA. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

exerciţiului bugetar. 
 

218.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - Finanţare lucrări 
consolidare Spital orăşenesc Vălenii 
de Munte – cu alocarea sumei de 
100.000 lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru reabilitarea 
acestei clădiri deoarece are un 
stadiu avansat de degradare. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

219.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - reabilitarea şi 
modernizarea Spitalului de Psihiatrie 
– Palazu Mare -  municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa – cu 
alocarea sumei de 2.000 mii lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 
 
 
Sursa de finanţare : din suma 
prevăzută în bugetul  Ministerului 
Sănătăţii  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

220.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - reabilitarea şi 
modernizarea Spitalului T.B.C. – 
Palazu Mare -  municipiul Constanţa, 
judeţul Constanţa – cu alocarea 
sumei de 2.000 mii lei. 
 

 
AMENDAMENT ADMIS de 
Comisia sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru sănătate publică a Senatului 
 
Sursa de finanţare : din suma 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

prevăzută în bugetul  Ministerului 
Sănătăţii  
 

aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

221.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 
17.000.000 mii lei, pentru un nou 
obiectiv de investiţii - Reabilitarea 
pavilionului central al Spitalului 
municipal Lugoj. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Documentaţie depusă şi aprobată 
2009, 98 de ani de la construire  
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului a fost 
dimensionat astfel încât să 
asigure desfăşurarea în bune 
condiţii a activităţii acestuia. 
 

222.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - continuarea lucrărilor de 
modernizare la dispensarul medical 
uman din comuna Urzicuţa, judeţul 
Dolj – cu alocarea sumei de 545.000 
lei. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Fondurile sunt destinate continuării 
lucrărilor de modernizare la 
dispensarul medical uman din 
comuna Urzicuţa, judeţul Dolj. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

223.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii prin 
introducerea unui nou obiectiv de 
investitii - lucrările de construcţie la 
dispensarul medical uman din 
comuna Ghidici, judeţul Dolj – cu 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de construcţie la dispensarul 
medical uman din comuna Ghidici, 
judeţul Dolj. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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alocarea sumei de 600.000 lei. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului  
 

bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

224.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - Lucrări de 
reabilitare la Dispensarul Medical 
uman Comuna Amaru, judeţ Buzău – 
cu alocarea sumei de 200.000 lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Realizarea unor spaţii necesare 
funcţionării normale a 
dispensarului uman 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătăţii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
art.43, alin.(1) al Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

225.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - Reparaţii 
capitale Spitalul Clinic judeţean 
Galaţi, astfel: 
- Reparaţii capitale pentru 
reabilitare subsol corp K şi L ( 
Balneofizioterapie) valoare estimată 
400.000 lei; 
- Reparaţii capitale secţie 
Neonautologie, valoare estimată 
1.100.000 lei; 
- Reparaţii capitale secţie 
Oncologie, valoare estimată 700.000 
lei; 
- Reparaţii capitale secţie 

Spital construit în 1970 cu 11 
niveluri, cu secţii cu paturi şi 
ambulatoriu care are nevoie de 
reabilitare totală. 
Instalaţii electrice sunt depăşite 
moral şi fizic, instalaţiile sanitare 
prezintă pierderi mari de apă, iar 
infiltraţiile din pardoseală 
degradează pereţii inferiori, 
tâmplăria exterioară şi cea 
interioară este deteriorată într-un 
procent ridicat, pardoselile pvc sunt 
rupte, zugrăvelile sunt coşcovite şi 
murdare. 
Menţionăm că unitatea dispune la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare nu poate fi avută în 
vedere, nu este specificat 
bugetul cărui ordonator  
principal de credite urmează a se 
diminua.  
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anatomie patologică, valoare 
estimată 700.000; 
- Reparaţii capitale 
compartiment sterilizare, valoare 
estimată 500.000 lei 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

această dată de documentaţii 
tehnice cuprinzând fazele Sursa de 
finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului, PT, DDE şi CS pentru 
reabilitarea instalaţiilor purtătoare 
de fluide şi a instalaţiilor electrice. 
 
Sursa de finanţare: Buget de stat – 
Alte cheltuieli de investiţii 
(6601510211) 
 

226.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - Sistem de 
preepurare şi evacuare a apelor uzate 
la Spitalul Clinic judeţean Galaţi – 
cu suma de 1.000.000 lei. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Specificul unităţii face ca 
apele uzate ce se deversează în 
reţeaua de canalizare a oraşului să 
conţină o serie de elemente a căror 
indicatori chimici sunt depăşiţi şi 
nu se încadrează în limitele impuse 
de HG 188/2002. 

În aceste condiţii unitatea 
nu a  obţinut Autorizaţia de mediu. 
Întrucât pe parcursul a 35 de ani 
instalaţia de evacuare nu a 
beneficiat de reparaţie în momentul 
actual sunt deversări necontrolate şi 
în subsolul tehnic al clădirii, dând 
aspectul inestetic şi pericolul de 
tasare. 
 
Sursa de finanţare: Buget de stat – 
Alte cheltuieli de investiţii 
(6601510211) 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare nu poate fi avută în 
vedere, nu este specificat 
bugetul cărui ordonator  
principal de credite urmează a se 
diminua. 

227.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul Se propune introducerea unui nou Construcţia a fost preluată de Se propune respingerea 
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Sănătăţii obiectiv de investitii - Înfiinţarea 
Institutului Oncologic Timişoara şi 
finalizarea clădirii spitalului . 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Ministerul Sănătăţii în anul 2009. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului / fondurile 
ministerului de resort 
 

amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

228.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - Extindere 
Spital Judeţean de Urgenţă Vaslui - 
cu alocarea sumei de 19.138 mii lei. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Este necesar a se înfiinţa 
ambulatoriul integrat al spitalului, 
în acest moment neexistând 
posibilitatea asigurării unei 
asistenţe medicale de bună calitate, 
aceasta efectuându-se, acum, cu 
cheltuieli suplimentare de bani si 
timp din partea spitalului, a 
cadrelor medicale şi a bolnavilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

229.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - Consolidare, 
reparaţii capitale, extindere prin 
mansardare a Secţiei de 
Pneumoftiziologie Vaslui - cu 
alocarea sumei de 15.000 mii lei. 
 
 

Clădirea face parte din patrimoniul 
istoric, iar în decursul timpului a 
suferit casări inegale, fapt ce a 
condus la deteriorarea structurii de 
rezistenţă; finisajele interioare nu 
sunt conforme cu standardele şi 
normativele în vigoare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

230.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investitii - Construire 
Centru de sănătate mintală, în cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Vaslui - cu alocarea sumei de 2.520 
mii lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Se impune construirea unui Centru 
de sănătate mintală, pentru copii şi 
adulţi, în vederea creşterii calităţii 
serviciilor mediale, conform unui 
Ordin al ministrului Sănătăţii, emis 
încă din 2006. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

231.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de:   
- 500 mii lei pentru reabilitare 
dispensar uman în localitatea 
Belceşti, judeţul Iaşi 
- 1.000 mii lei pentru Construirea 
Dispensar medical – comuna 
Costeşti, judeţul Iaşi 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de a finaliza din fonduri 
proprii aceste investiţii necesare 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

232.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune continuarea finalizării 
lucrărilor la Spitalul municipal 
Fălticeni,  jud. Suceava in suma de 
10.000 mii lei 
 

Este o cerinţă urgentă a locuitorilor 
din zonă şi pentru ameliorarea 
sănătăţii publice. 
 
Sursa de finanţare: Prin transfer de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului a fost 
dimensionat astfel încât să 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

la Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

asigure desfăşurarea în bune 
condiţii a activităţii acestuia. 
 

233.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Dispensar, comuna Colceag, Judeţul 
Prahova- construire 
 
Suma alocată: 160 mii lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită imposibilităţii autorităţilor 
locale de a finaliza din fonduri 
proprii aceste investiţii necesare 
comunităţii locale 
 
Sursa de finantare: Prin introducere 
în suma globală prevăzută pentru 
2011 la Ministerul Sănătătii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
construcţia de dispensare din 
bugetul Ministerului Sănătăţii 

234.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Dispensar orăşenesc, oraş Mizil, 
Judeţul Prahova- construire 
 
Suma alocată: 2000 mii lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

 
Sursa de finantare: Prin introducere 
în suma globală prevăzută pentru 
2011 la Ministerul Sănătătii şi 
diminuare din suma prevăzută la 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului a fost 
dimensionat astfel încât să 
asigure desfăşurarea în bune 
condiţii a activităţii acestuia. 
Totodată, nu există bază legală 
pentru construcţia de dispensare 
din bugetul Ministerului 
Sănătăţii 

235.  Anexa nr.3/26/29 Ministerul 
Sănătăţii 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Spital nou cu 200 paturi si 
maternitate, oraşul Mizil, Judeţul 
Prahova- construire 
 
Suma alocată: 17000 mii lei 
 

Sursa de finantare: Prin introducere 
în suma globală prevăzută pentru 
2011 la Ministerul Sănătătii şi 
diminuare din suma prevăzută la 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului a fost 
dimensionat astfel încât să 
asigure desfăşurarea în bune 
condiţii a activităţii acestuia. 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

236.  Anexa 3/26/02, Ministerul 
Sanatatii, gr 51 art 02 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Hunedoara 
pentru obiectivul “Modernizare si 
Echipare ambulatoriu spital” in suma 
de 403 mii lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Imbunatatirea calitatii starii de 
sanatate a populatiei 
 
Sursa de finanţare:  Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
bugetul Secretaritului General al 
Guvernului a fost dimensionat 
astfel încât să asigure 
desfăşurarea în bune condiţii a 
activităţii acestuia. 
 

237.  Anexa nr.3/26 Ministerul Sănătăţii Anexa 3/26 Bugetul pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate, dupa 
caz pe anul 2011-sumele alocate din 
bugetul de stat- capitolul 66.01 – 
SANATATE – propuneri 2010: 
- 6.034.605 mii lei 
 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Sanatatea reprezintă sectorul cel 
mai important care necesită în 
condiţiile actuale o suplimentare 
substanţială a fondurilor alocate de 
la bugetul de stat. Majorarea 
sumelor alocate sănătăţii va duce la 
creşterea calităţii serviciilor 
medicale şi implicit la creşterea 
accesului la serviciile de sănătate. 
 
Sursa de Finantare:  

- Anexa 3/01 Administraţia 
Prezidenţială, capitolul 
5001 cheltuieli buget de 
stat, grupa/titlul 01-
cheltuieli curente, 
grupa/titlul 20-titlul II 
bunuri si servicii; 

- Anexa 3/01 Administraţia 
Prezidenţială, capitolul 
5100, subcapitolul 01, 
grupa/titlul 01cheltuieli 
curente; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
bugetele Administraţiei 
Prezidenţiale şi Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale au fost 
dimensionate astfel încât să 
asigure desfăşurarea în bune 
condiţii a activităţii acestora. 
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- din economiile  realizate în 
cadrul proiectului APL2; 

- Anexa 3/34 Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale: 
capitolul 5001 cheltuieli 
buget de stat, grupa/titlul 
71-active nefinanciare, 
articolul 01-active fixe, 
alineatul 01-construcţii. 

238.  ANEXA 3/26 – MINISTERUL 
SĂNĂTĂȚII 

Suma de 170 
Din care pentru: 
- Spital orăşenesc Jibou – 50 
- Spital orăşenesc Cehu Silvaniei – 
120 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Sanatatea reprezintă sectorul cel 
mai important care necesită în 
condiţiile actuale o suplimentare 
substanţială a fondurilor alocate de 
la bugetul de stat. Majorarea 
sumelor alocate sănătăţii va duce la 
creşterea calităţii serviciilor 
medicale şi implicit la creşterea 
accesului la serviciile de sănătate. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului a fost 
dimensionat astfel încât să 
asigure desfăşurarea în bune 
condiţii a activităţii acestuia. 
 

239.  Ministerul Sănătatii Publice 
Articolul 02  / Anexa nr. 3/26  
/Capitol 5001/ Paragraf A /Grupa 
51 /Articolul 02 /Aliniat 12 

Suplimentarea bugetului cu suma de 
422394 RON de la fondul de rezervă 
bugetară la dispozitia Guvernului la 
bugetul Ministerului Sănătații 
Publice. 
Transferuri de la bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finantarea 
investitiilor in spitale. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Dotarea Spitalului Municipal din 
Curtea de Arges cu: 
 
EKG portabil cu 12 canale/12 
derivatii 
Defibrilator portabil bifazic cu 
ecran LCD 
Monitor functii vitale 17 
Electrocauter 
Oscilometru 
Tensiometru classic 
Termometru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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 Trusa medicala urgente 
Glucometru include 50 cutii teste 
Trusa mica chirurgie 
 
Spitalul Municipal din Curtea de 
Argeş a luat fiinţă în 1983 şi 
deserveşte 90000 de cetăţeni, din 
care 40000 din municipiul Curtea 
de Argeş şi 50000 din comunele 
învecinate. În cadrul spitalului 
există şase secţii: Pediatrie, Boli 
Interne, Chirurgie, ATI, 
Ginecologie, Nou-născuţi şi cinci 
compartimente: Cardiologie, 
Neurologie, Oncologie, ORL şi 
Ortopedie. 
Unitatea nu a fost modernizată, 
funcţionând cu aceleaşi paturi şi 
dotări de acum 26 de ani. Tocmai 
de aceea se impune achizitionarea 
de aparatura, mai ales ca la sectia 
de Boli Interne nu exista nici macar 
o trusa medicala de urgente, iar la 
Dermatologie se lucreaza cu 
instrumentar din 1985. Situatia este 
foarte grava deoarece nu exista 
termometre, aparate de testare a 
glicemiei sau electrocardiograf, 
adica minimul necesar pentru ca 
medicii sa poata indeplini 
juramantul lui Hipocrate. 
 
Sursa de finantare propusă este 
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Fondul de rezervă bugetară la 
dispozitia Guvernului Cap. 5001 
gr. 51 art . 02, aliniat 12. 
 

240.  Anexa nr.3/26/02 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 19.138 
mii lei la Cap. 6601,Titlu 71, Art. 
01,Alin.01pentru extindere Spital 
Judeţean de Urgenţă Vaslui 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Este necesar a se înfiinţa 
ambulatoriul integrat al spitalului, 
în acest moment neexistând 
posibilitatea asigurării unei 
asistenţe medicale de bună calitate, 
aceasta efectuându-se, acum, cu 
cheltuieli suplimentare de bani si 
timp din partea spitalului, a 
cadrelor medicale şi a bolnavilor. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

241.  Anexa nr.3/26/02 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 15.000 
mii lei la cap. 6601,Titlu 71, Art. 
01,Alin.01pentru consolidare, 
reparaţii capitale, extindere prin 
mansardare a Secţiei de 
Pneumoftiziologie Vaslui 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Clădirea face parte din patrimoniul 
istoric, iar în decursul timpului a 
suferit casări inegale, fapt ce a 
condus la deteriorarea structurii de 
rezistenţă; finisajele interioare nu 
sunt conforme cu standardele şi 
normativele în vigoare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

242.  Anexa nr.3/26/02 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 2.520 
mii lei la cap. 6601,Titlu 71, Art. 
01,Alin.01 pentru construire Centru 

Se impune construirea unui Centru 
de sănătate mintală, pentru copii şi 
adulţi, în vederea creşterii calităţii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
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de sănătate mintală, în cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Vaslui 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 
 

serviciilor mediale, conform unui 
Ordin al ministrului Sănătăţii, emis 
încă din 2006. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

243.  Anexa nr.3/26/02 Ministerul 
Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 40.658 
mii lei la cap. 6601,Titlu 71, Art. 
01,Alin.01 pentru reparaţii capitale şi 
modernizare Secţia Dermato-
Venerice+Contagioase – Spitalul 
nr.2 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

244.  Anexa nr.3/26, Ministerul Sănătăţii Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii, anexa 3/26 cu 
suma de : 102.537.000 lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 - construcţia Spitalului de Urgentă 
Cluj  
  -valoare – 100.000.000 lei 
- continuarea lucrărilor la Spitalul 
Municipal, localitatea Turda, jud 
Cluj 
 - valoare – 100.000 lei 
 -clădire centru medical com. 
Cămăraşu, jud. Cluj 
 - valoare – 300.000 lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Nu există bază legală pentru 
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 -zugrăveli exterioare, reparat 
acoperiş şi înlocuit tâmplărie 
dispensar Căşeiu, com. Căşeiu, jud. 
Cluj 
 - valoare – 250.000 lei 
 -construire dispensar uman com. 
Chinteni, jud. Cluj 
 - valoare – 600.000 lei 
 -construire centru medical în 
localitatea Stoiana, com. Corneşti, 
jud. Cluj  
– valoare – 1.287.000 lei 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Sănătăţii 
 

construcţia de dispensare din 
bugetul Ministerului Sănătăţii. 

245.  Anexa nr.3/26, Ministerul Sanatatii Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sanatatii, anexa 3/26 cu 
suma de : 500.000 lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 - continuarea lucrărilor la Centru 
de ingrijiri Paleative „Sfântul 
Nectarie”din localitatea Cluj  
Napoca, jud Cluj 
 - valoare – 500.000 lei 
 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului sanatatii 
  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

246.   
Legea bugetului de stat pe 2010 

Anexa 3/26 

 
Se propune acordarea sumei de 500 
mii lei necesară reabilitării 

 
Este necesară alocarea urgentă a 
sumelor solicitate întrucât clădirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
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Ministerul  Sănătății dispensarului comunei Oboga,  
judeţul Olt 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

nu poate asigura funcţionarea în 
condiţii normale a dispensarului, 
aflându-se intr-o stare avansată de 
degradare.  

 
Sursa de finanţare:
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

 

avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

247.   
Legea bugetului de stat pe 2010 

 Anexa 3/26 
Ministerul  Sănătății 

 
Se propune acordarea sumei de 20 
mii  lei pentru reabilitarea 
dispensarului din  comuna 
Şerbăneşti, judeţul Olt. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

  
Actuala locaţie este grav 
deteriorată, insalubră şi fără 
utilităţi. În starea actuală,  nu este 
propice desfăşurării activităţii 
medicale pentru cei 3200 de 
locuitori ai comunei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

248.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

 Reabilitare Spital Orăşenesc Petrila, 
jud. Hunedoara  
- 1.000.000 lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Pentru asigurarea unei infrastructuri 
capabile sa ofere servicii medicale 
de calitate, corespunzătoare 
necesităţilor populaţiei prin 
finalizarea obiectivelor de investiţii 
începute în anii anteriori. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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249.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

 Reabilitare Spital Urgenţă Petroşani, 
jud. Hunedoara  
- 1.000.000 lei 
 
Autor: dl. Cornel Cristian Resmeriţă 
– deputat PSD+PC 
 
 

Pentru asigurarea unei infrastructuri 
capabile sa ofere servicii medicale 
de calitate, corespunzătoare 
necesităţilor populaţiei prin 
finalizarea obiectivelor de investiţii 
începute în anii anteriori. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

250.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

 Reabilitare Spital Municipal Vulcan, 
mun. Vulcan, jud. Hunedoara  

- 1.000.000 lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Pentru asigurarea unei infrastructuri 
capabile sa ofere servicii medicale 
de calitate, corespunzătoare 
necesităţilor populaţiei prin 
finalizarea obiectivelor de investiţii 
începute în anii anteriori. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

251.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

 Modernizare Spital Municipal 
Lupeni, mun. Lupeni, jud. 
Hunedoara  

- 1.000.000 lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Pentru asigurarea unei infrastructuri 
capabile sa ofere servicii medicale 
de calitate, corespunzătoare 
necesităţilor populaţiei prin 
finalizarea obiectivelor de investiţii 
începute în anii anteriori. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 
 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

252.  Anexa nr.3/26  
Ministerul Sănătăţii 

 Modernizare Unitate Medico-
Socială Uricani, oraş Uricani, jud. 
Hunedoara  

- 1.000.000 lei 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Pentru asigurarea unei infrastructuri 
capabile sa ofere servicii medicale 
de calitate, corespunzătoare 
necesităţilor populaţiei prin 
finalizarea obiectivelor de investiţii 
începute în anii anteriori. 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

253.  Anexa 3/26/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe, cu suma de 23,1 mii lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Fondurile sunt destinate continuării 
lucrărilor de modernizare la 
dispensarul medical uman din 
comuna Damieneşti, judeţul Bacău 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

254.  Anexa 3/26/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe, cu suma de 23,1 mii lei. 

Fondurile sunt destinate continuării 
lucrărilor de modernizare la 
dispensarul medical uman din 
comuna Damieneşti, judeţul Bacău 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

255.  Anexa 3/26/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe, cu suma de 545.000 lei, pentru 
reabilitarea sistemului de încălzire a 
Spitalului Municipal de Urgenta 
Moinesti, judeţul Bacău. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Fondurile sunt destinate înlocuirii 
sistemelor clasice de incalzire cu 
sisteme care utilizeaza energia 
solara – panouri solare termice 
pentru producerea de apa calda 
menajera la Spitalul Municipal de 
Urgenta Moinesti, judeţul Bacău. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

256.  Anexa 3/26/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 175.000 
lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de demolare brutărie sătească şi 
construirea uni centru de sănătate 
comunitară în localitatea Vultureni, 
judeţul Buzău. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

257.  Anexa 3/26/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la Cap. 5001, 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de modernizare Ambulatoriu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
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NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe. 

Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe, cu suma de 148.000 lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Integrat al Spitalului Municipal de 
Urgenţă Moineşti, localitatea 
Moineşti, judeţul Buzău. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

258.  Anexa 3/26/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii la Cap. 5001, 
Grupa 71, Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe, cu suma de 50.000 lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de modernizare şi extindere 
compartimentului primire urgenţe 
Moineşti, localitatea Moineşti, 
judeţul Buzău. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

259.  Ministerul Sănătăţii, Anexa 
3/26/02, capitolul 6601, titlul 51, 
articolul 02, alineat 11- Transferuri 
pentru reparaţii capitale la spitale 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Sănătăţii cu suma 
de 450 mii lei pentru reabilitarea 
unitatii medicale din localitatea 
Ciuperceni, judeţul Teleorman. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Actuala construcţie prezintă un 
grad avansat de degradare şi din 
acest motiv nu mai are autorizaţie 
sanitară de funcţionare. Necesită 
reparaţii capitale si igienizare. 
 
Sursa de dinanţare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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260.  Legea bugetului de stat pe anul 

2011,  Anexa nr.3/26 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii cu suma de 
450.000 lei pentru amenajare parc 
interior pentru recuperarea 
bolnavilor şi saloane de aşteptare şi 
primire la triajul de urgenţe. Spitalul 
Municipal Târgovişte judeţul 
Dâmboviţa 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Se solicită aprobarea 
amendamentului având în vedere 
lipsa unui sitem modern de 
recuperare şi de aşteptare la secţia 
urgenţe. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

261.  Legea bugetului de stat pe anul 
2011,  Anexa nr.3/26 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii la Cap. 50.01 
Titlul 70 Cheltuieli de capital 
Articolul 03 Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe cu suma de 
548.000 lei pentru dispensar comuna 
Rădeni. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Această investiţie se află deja în 
curs de derulare. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

262.  Legea bugetului de stat pe anul 
2011,  Anexa nr.3/26 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii la Cap. 50.01 
Titlul 70 Cheltuieli de capital 
Articolul 03 Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe cu suma de 
300.000 lei pentru dispensar uman 
comuna Ghindăoani, judeţul Neamţ 
 

Această investiţie se află deja în 
curs de derulare. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

263.  Legea bugetului de stat pe anul 
2010,  Anexa nr.3/26 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii la anexa 
3/2602, titlul 51 „Transferuri între 
unităţi ale administratiei publice”, 
alin 38 „Tansferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru 
finanţarea unităţilor de asistenţa 
medico-sociale” cu suma de 70.000 
lei. pentru construirea unui 
dispensar uman in satul Lacu lui 
Baban ,comuna Gura Calitei , 
judetul Vrancea 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Se solicita admiterea 
amendamentul, avand in vedere ca 
in jur de 1000 de locuitori ai satelor 
Lacu lui Baban, Poenile si Groapa 
Tufei, dintre care multi sunt 
varstnici, sunt nevoiti sa parcurga 
intre 6 si 9 km pana la cel mai 
apropiat cabinet medical  
 
Sursa de finantare: Fond de 
rezerva bugetară la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Totodată, nu există bază legală 
pentru construcţia de dispensare 
din bugetul Ministerului 
Sănătăţii 

264.  Legea bugetului de stat pe anul 
2011,  Anexa nr.3/26 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii la anexa 
3/2602, titlul 51 „Transferuri între 
unităţi ale administratiei publice”, 
alin 38 „Tansferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru 
finanţarea unităţilor de asistenţa 
medico-sociale” cu suma de 
350.000 lei. pentru construirea unui 
dispensar uman, comuna Jitia, 
judetul Vrancea 
 
Autori: Grupul Parlamentar 

Exista un proiect al primariei Jitia 
pentru transformarea fostului 
internat scolar din comuna pentru 
acest dispensar. 
Actualul dispensar functioneaza in 
conditii improprii intr-o casa aflata 
in revendicare 
 
Sursa de finantare: Fond de 
rezerva bugetară la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
Totodată, nu există bază legală 
pentru construcţia de dispensare 
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PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

din bugetul Ministerului 
Sănătăţii 

265.  Legea bugetului de stat pe anul 
2011,  Anexa nr.3/26 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii la anexa 
3/26/02, titlul 51 „Transferuri între 
unităţi ale administratiei publice”, 
alin 17 „Tansferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru 
finanţarea investiţiilor la spitale” cu 
suma de 100 mii lei. pentru 
reabilitarea Spitalului Rupea, Jud. 
Braşov prin executarea de 
reparaţii precum şi dotarea cu 
echipamente şi aparatură medicală
în vederea îmbunătăţirii activităţii 
actului medical 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Lucrari de constructie 

Sursa de finantare: Fond de 
rezerva bugetară la dispozitia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

266.  Legea bugetului de stat pe anul 
2011,  Anexa nr.3/26 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii la anexa 
3/26/02, titlul 51 „Transferuri între 
unităţi ale administratiei publice”, 
alin 17 „Tansferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru 
finanţarea investiţiilor la spitale” cu 
suma de 100 mii lei. pentru 
reabilitarea Spitalului Victoria, 
Jud. Braşov prin executarea de 
reparaţii precum şi dotarea cu 
echipamente şi aparatură medicală
în vederea îmbunătăţirii activităţii 

Lucrari de constructie si 
achizitionare aparatura 
 
Sursa de finantare: Fond de 
rezerva bugetară la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
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actului medical 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

267.  Legea bugetului de stat pe anul 
2011,  Anexa nr.3/26 
 

Se suplimentează bugetul 
Ministerului Sănătăţii la anexa 
3/26/02, titlul 51 „Transferuri între 
unităţi ale administratiei publice”, 
alin 17 „Tansferuri din bugetul de 
stat către bugetele locale pentru 
finanţarea investiţiilor la spitale” cu 
suma de 100 mii lei. pentru 
reabilitarea Spitalului Codlea, Jud.
Braşov prin executarea de 
reparaţii precum şi dotarea cu 
echipamente şi aparatură medicală
în vederea îmbunătăţirii activităţii 
actului medical. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Lucrari de constructie si 
achizitionare aparatura 
 
 
Sursa de finantare: Fond de 
rezerva bugetară la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

268.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/26/02 cap 5001, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sanatatii, anexa nr. 
03/26/02 cu suma de 500 mii RON, 
suma necesară Consiliului Local 
Filiasi pentru reabilitarea Spitalului 
Orasenesc Filiasi, Localitate Filiasi, 
Judetul Dolj. 
 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat

exerciţiului bugetar. 
 

269.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/26/02 cap 5001, titlul 
71, art. 03 - Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Sanatatii, anexa nr. 
03/26/02 cu suma de 5000 mii RON, 
suma necesară Consiliului Judetean 
Dolj pentru reabilitarea salilor de 
operatie din sectia ORL, etaj 4 si 5 
din cadrul Spitalului Judetean de 
Urgenta Craiova, Localitate Craiova, 
Judetul Dolj. 
 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

 
 



  ANEXA NR.2  
          

                                 ORDONATOR 3/27  
 

AMENDAMENTE RESPINSE                                                          
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011 
 
 

Nr 
crt 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

1.  Anexa nr. 3/27/28 şi Fişele de 
investiţii – Anexele 3/27/29 

Suplimentarea creditelor de 
angajament cu suma de 618.556 
mii lei la titlul 65 – Cheltuieli 
aferente programelor cu finanţare 
rambursabilă 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
 
Amendament propus de domnul 
deputat Márton Árpád Francisc  
.GP. UDMR 

1. Demararea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii 
”Teatrul Naţional I. L. 
Caragiale Bucureşti 

2. Continuarea reabilitării 
monumentelor istorice din 
România: Muzeul Naţional 
de Artă al României, Palatul 
culturii Iaşi, Opera 
Naţională din Bucureşti, 
Teatrul Naţional V. 
Alecsandri Iaşi, Muzeul 
Naţional al Ţăranului 
Român 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat acesta 
nu este clar formulat. Acesta este 
incomplet intrucat aceasta 
modificare ar conduce la 
modificarea mai multor anexe 
din bugetul ordonatorului (fisa 
programului finantat potrivit 
OUG nr.64/2007), iar pe de alta 
parte nu specifica anii pentru 
care se propune suplimentarea 
creditelor de angajament.  

2.  Anexa nr. 3/27/28 şi Fişele de 
investiţii – Anexele 3/27/29 
Titlul 20 – ”Bunuri şi servicii” – 
alin. 20.30.30 – Alte cheltuieli cu 

Suplimentarea bugetului MCPN la 
Cap. 67.01. ”Cultură, recreere şi 
religie” cu suma de 155 mii lei 
Sursa de finanţare: 

Suma este necesară în vederea 
achitării unor rente viagere lunare 
reprezentând oferte de donaţie cu 
sarcini în favoarea statului român, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat din 
motivatia acestuia rezulta ca 
suplimentarea este propusa 
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bunuri şi servicii  Fondul de rezervă al Guvernului 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
 
Amendament propus de domnul 
deputat Márton Árpád Francisc. 
GP. UDMR. 

constând în bunuri culturale 
mobile 

pentru plata unor rente viagere. 
Precizam ca nu exista baza 
legala pentru plata rentelor 
viagere din bugetul Ministerului 
Culturii si Patrimoniului 
National. 

3.  Anexa 3/27/02  - Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Se solicită suma de 100 mii lei 
pentru reabilitare Geamia Regală 
din Constanţa, monument istoric 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
 
Amendament propus de domnul 
deputat Amet Aledin 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea Geamiei Regale din 
Constanţa, monument istoric 

Propunem respingerea 
amendamentului intrucat 
defalcarea sumelor prevazute cu 
aceasta destinatie pe obiective se 
realizeaza, potrivit legii, de catre 
ordonatorul principal de credite. 

4.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Anexa 3/27 –- capitolul 5000 
grupa 51 – titlul VI 

Reabilitarea Căminului Cultural, 
din comuna Grăniceşti, jud. 
Suceava 
- 800 mii lei 

Motivare: suma este necesara 
pentru finalizarea lucrărilor la 
Căminul Cultural care constau din 
finisări, instalaţie electrica si 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul MCPN. 
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transferuri Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
 
Autor: dl. Eugen Bejinariu - deputat 
PSD+PC 

mobilier 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

 

5.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Anexa 3/27 – capitolul 5000 
grupa 51 – titlul VI 
transferuri 

Reabilitarea Muzeului Ion Nistor, 
din oraşul VICOVU DE SUS, jud. 
Suceava 

1. 700 mii lei 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
 
 Eugen Bejinariu - deputat PSD+PC 

Motivare: suma este necesara 
pentru lucrări de reparaţii si dotări 
cu mobilier şi biblioteca a casei 
muzeu Ion Nistor 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
exista baza legala. In bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai cheltuieli pentru 
institutiile din subordinea 
acestuia, iar Muzeul „Ion 
Nistor” nu este subordonat 
ministerului. 

6.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, Anexa 3/27/02, capitolul 
5001, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 18- Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale şi pentru unităţi de 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
2.000 mii lei pentru reabilitarea 
Cinematografului „Unirea” 
Zimnicea. Jud. Teleorman 
 
Autori: 

Starea actuală necesită reabilitarea 
construcţiei existente, amenajarea 
sălilor de spectacol şi dotarea cu 
aparatură de specialitate pentru 
proiecţia de film. Menţionăm că 
este singurul cinematograf din oraş  
şi din zonă. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul MCPN. 
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cultura. Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
 
 
Nicolae Bănicioiu – deputat 
PSD+PC şi Grupul  parlamentar 
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

7.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, Anexa 3/27/02, capitolul 
5001, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 18- Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale şi pentru unităţi de 
cultura. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma 300 
mii lei pentru reabilitarea Căminului 
Cultural, comuna Izvoarele, jud. 
Teleorman 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
 
Iniţiator: Nicolae Bănicioiu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC din Camera 
Deputaţilor 

Căminul este într-o stare avansată 
de degradare, având nevoie de 
reparaţii capitale. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul MCPN. 
 

8.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, Anexa 3/27/02, capitolul 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 

Căminul este într-o stare avansată 
de degradare, având nevoie de 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
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5001, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 18- Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale şi pentru unităţi de 
cultura. 

Patrimoniului Naţional cu suma de 
300 mii lei pentru reabilitarea 
Căminului Cultural din localitatea 
Brânceni, jud. Teleorman 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
 
Iniţiator: Nicolae Bănicioiu – 
deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC din Camera 
Deputaţilor

reparaţii capitale. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul MCPN. 
 

9.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, Anexa 3/27/02, capitolul 
5001, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 18- Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale şi pentru unităţi de 
cultura. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
500 mii lei pentru reabilitarea 
Căminului Cultural din localitatea 
Furculeşti, jud. Teleorman. 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
 
Iniţiator: Nicolae Bănicioiu – 

Căminul este într-o stare avansată 
de degradare, având nevoie de 
reparaţii capitale. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul MCPN. 
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deputat PSD+PC şi Grupul  
parlamentar PSD+PC din Camera 
Deputaţilor

10.  Anexa 3/27/02 Ministerul Culturii 
şi Cultelor. 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Cultelor, 
Anexa 3/27/02, Cap. 5001, Grupa 51, 
TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE, alin. 
18 Transferuri de la bugetul de stat 
catre bugetele locale pentru 
finalizarea lucrarilor de constructie a 
asezamintelor culturale si pentru 
unitati de culturacu suma de 70 mii 
lei, necesară pentru modernizarea şi 
dotarea căminului cultural din 
comuna Bratovoieşti, jud. Dolj. 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
 
Autor:  
Deputat PSD + PC Valeriu Ştefan 
Zgonea  
Grupul Parlamentar PSD+PC – 
Camera Deputaţilor  

Investiţia este necesară pentru a 
reabilita căminul cultural din 
comună, aflat într-o stare avansată 
de degradare, şi pentru a  oferii 
comunităţii locale un loc unde să-şi 
poată desfăşura activităţile 
culturale. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul MCPN. 
 

11.  Anexa 3/27/02 Ministerul Culturii 
şi Cultelor. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Cultelor, 

Investiţia este necesară pentru a 
reabilita căminul cultural din 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
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Cap. 5001, Grupa 51, TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE, 
alin. 18 Transferuri de la bugetul de 
stat catre bugetele locale pentru 
finalizarea lucrarilor de constructie a 
asezamintelor culturale si pentru 
unitati de culturacu suma de 70 mii 
lei, necesară pentru modernizarea şi 
dotarea căminului cultural din 
comuna Cârna, jud. Dolj. 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
 
Autor:  
Deputat PSD + PC Valeriu Ştefan 
Zgonea  
Grupul Parlamentar PSD+PC – 
Camera Deputaţilor  

comună, aflat într-o stare avansată 
de degradare, şi pentru a  oferii 
comunităţii locale un loc unde să-şi 
poată desfăşura activităţile 
culturale. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul MCPN. 
 

12.  Anexa 3/27/02 Ministerul Culturii 
şi Cultelor. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Cultelor, 
Cap. 5001, Grupa 51, TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE, 
alin. 18 Transferuri de la bugetul de 
stat catre bugetele locale pentru 
finalizarea lucrarilor de constructie a 
asezamintelor culturale si pentru 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
destinat desfăşurării activităţilor 
culturale. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul MCPN. 
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unitati de cultura cu suma de 320 mii 
lei, necesară pentru finalizare 
construcţie Casă de cultură în oraşul 
Segarcea, jud. Dolj. 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
 
Deputat PSD + PC Valeriu Ştefan 
Zgonea  
Grupul Parlamentar PSD+PC – 
Camera Deputaţilor  

13.  Anexa 3/27 – Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional cu suma de 27469  mii lei 
pentru: 
1. Reabilitare Cămin cultural com. 
Toteşti, jud. Hunedoara – 228 mii 
lei; 
2. Reabilitare Cămin cultural com. 
Carneşti, jud. Hunedoara –600 mii 
lei; 
3. Reabilitare, modernizare şi dotare 
aşezământ cultural sat Bozeş, jud. 
Hunedoara – 985 mii lei; 
4. Cămin cultural Homorod Joseni, 
jud. Hunedoara – 10 mii lei; 
5. Cămin culturalGeoagiu- Băi, jud. 
Hunedoara – 20 mii lei; 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul MCPN. 
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6. Cămin culturalVăleni, jud. 
Hunedoara – 10 mii lei; 
7. Scenă spectacol în aer liber, 
Geoagiu, jud. Hunedoara – 40 mii 
lei; 
8. Iluminat Situl arheologic Dâmbul 
Romanilor, Geoagiu, jud. Hunedoara 
– 20 mii lei; 
9. Drumul Romanilor împrejmuire şi 
marcaje, Geoagiu, jud. Hunedoara – 
15 mii lei; 
10. Modernizare Cămin cultural 
Hasdau, com. Topliţa, jud. 
Hunedoara – 1704 mii lei; 
11. Reparaţii capitale Cămin cultural 
Tîmpa, jud. Hunedoara – 900 mii lei; 
12.Reabilitare cămine culturale în 
comuna Ghelari, jud. Hunedoara – 
1300 mii lei; 
13. Cămin cultural Sohodol, jud. 
Hunedoara – 200 mii lei; 
14. Aşezământ cultural satul Salasu 
de Jos, jud. Hunedoara – 800 mii lei; 
15. Reparaţie capitală Bibliotaca 
municipală „Gheoghe Pârvu” , Brad, 
jud. Hunedoara – 700 mii lei; 
16. Reparaţie capitală 
Cinematograful Zarand, Brad, jud. 
Hunedoara – 3600 mii lei; 
17. Reabilitare cămine culturale în 
comuna Blăjeni, jud. Hunedoara –20 
mii lei; 
18. Reparaţii cămine culturale com. 
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Bucureşci, jud. Hunedoara  500 mii 
lei 
19. Reparaţii capitale Căminul  
cultural din satul Băita, jud. 
Hunedoara – 100 mii lei 
20. Construire Cămin cultural în 
satul Crăciuneşti, jud. Hunedoara – 
400 mii lei 
21. Finalizare reabilitare Cămin 
cultural Glodghilesti, jud. Hunedoara 
– 240 mii lei 
22. Reabilitare Cămin cultural Tisa, 
jud. Hunedoara -364 mii lei 
23. Reparaţii Cămin cultural 
Câmpuri de Sus, jud. Hunedoara – 
35 mii lei 
24. Reparaţii cămine culturale com. 
Şoimuş, jud. Hunedoara – 720 mii lei 
25. Cămin cultural Mintia, jud. 
Hunedoara – 13000 mii lei 
26. Cămin cultural Leşnic, jud. 
Hunedoara – 150 mii lei  
27. Cămin cultural Veţel, jud. 
Hunedoara – 700 mii lei 
28. Cămin cultural Tomeşti, jud. 
Hunedoara –28 mii lei 
29. Repaţii Cămin cultural Vulcan, 
com. Buceş jud. Hunedoara – 80 mii 
lei. 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
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Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
 
Deputat Laurenţiu Nistor - Grup 
PSD + PC

14.  MINISTERUL CULTURII SI 
PATRIMONIULUI NATIONAL 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 50.000 
RON pentru modernizarea căminului 
cultural din comuna Tătăranu 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
Tîlvăr Angel- deputat PSD 

Modernizarea instituţiilor de 
cultură va duce la creşterea 
gradului de acces şi participare la 
viata culturala în cadrul 
comunităţilor locale. 
Sursa de finanţare: 
  Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul MCPN. 
 

15.  MINISTERUL CULTURII SI 
PATRIMONIULUI NATIONAL 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 79.800 
RON pentru continuarea picturii 
murale în Biserica „Sfinţii Mihail şi 
Gavril” din comuna Milcovul 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 

Finalizarea construcţiei lăcaşului de 
cult 
Proiectul este aprobat de Episcopia 
Buzăului 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala Finanţarea 
unor lucrari de investitii la 
lacasuri de cult se poate face din 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului in a carui structura 
functioneaza Secretariatul de 
Stat pentru Culte. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 12 -

Senatului 
 
Tîlvăr Angel- deputat PSD 

16.  MINISTERUL CULTURII SI 
PATRIMONIULUI NATIONAL 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 
1.000.000 RON pentru reabilitarea 
Căminului Cultural 
“Prof.N.Ciorascu” din comuna 
Gugeşti 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
 
Tîlvăr Angel- deputat PSD 

Modernizarea instituţiilor de 
cultură va duce la creşterea 
gradului de acces şi participare la 
viata culturala în cadrul 
comunităţilor locale. 
Pentru acest proiect exista întocmit 
atât studiu de fezabilitate cat si 
proiectul tehnic. 
Sursa de finanţare: 
  Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul MCPN. 
 

17.  MINISTERUL CULTURII SI 
PATRIMONIULUI NATIONAL 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 400.000 
RON pentru reabilitarea Căminelor 
Culturale  din satele Năneşti şi 
Călienii Vechi din comuna Năneşti 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 

Modernizarea instituţiilor de 
cultură va duce la creşterea 
gradului de acces şi participare la 
viata culturala în cadrul 
comunităţilor locale. 
Pentru acest proiect exista întocmit 
atât studiu de fezabilitate cat si 
proiectul tehnic. 
Sursa de finantare: 
  Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul MCPN. 
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Tîlvăr Angel - deputat PSD 

18.  Anexa 3/27 Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional cu suma de 1500 mii lei, 
pentru obiectivul ”Cămin Cultural” 
în comuna Crivăţ, judeţul Călăraşi. 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
Grup Alianţa PSD+PC 
-Deputat  DAMIAN IOAN – Grup 
Alianţa PSD+PC 

Pentru asigurarea condiţiilor 
necesare desfăşurării activităţilor 
culturale într-o comună recent 
înfiinţată. 
 
Sursa de finanţare –Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul MCPN. 
 

19.  Anexa 3/27 Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional cu suma de 500 mii lei, 
pentru obiectivul ”Construcţie Cămin 
Cultural” în comuna Dragalina, 
judeţul Călăraşi. 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 

Pentru asigurarea condiţiilor 
necesare desfăşurării activităţilor 
culturale din comună. 
 
Sursa de finanţare –Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul MCPN. 
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mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU-Grup 
Alianţa PSD+PC 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
Grup Alianţa PSD+PC 
- Deputat  DAMIAN IOAN – Grup 
Alianţa PSD+PC 

20.  Anexa 3/27 – capitolul 5000 
grupa 51 – titlul VI 
transferuri 

Modernizare Cămin Cultural 
Maxenu, Comuna Ţinteşti, Judeţ 
Buzău, = 1.200.000 lei 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
 
- Deputat Marian GHIVECIU, Grup 
Alianţa PSD+PC 

- Realizarea lucrărilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale 
Sursa de finanţare 
- Bugetul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul MCPN. 
 

21.  Anexa 3/27 – capitolul 5000 
grupa 51 – titlul VI 
transferuri 

Construcţie Cămin Cultural, Comuna 
Ţinteşti, Judeţ Buzău, = 1.500.000 lei
 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 

- Realizarea lucrărilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale 
Sursa de finanţare 
- Bugetul Ministerului Culturii şi 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul MCPN. 
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mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
 
 
-Deputat Marian GHIVECIU, Grup 
Alianţa PSD+PC 

Patrimoniului Naţional 

22.  Anexa 3/27 – capitolul 5000 
grupa 51 – titlul VI 
transferuri 

Modernizare şi consolidare 2 Camine 
Culturale, Comuna Colţi, Judeţ 
Buzău = 200.000 lei 
 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
 
-Deputat Marian GHIVECIU, Grup 
Alianţa PSD+PC 

- Realizarea lucrărilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale 
Sursa de finanţare 
- Bugetul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul MCPN. 
 

23.  Anexa 3/27 – capitolul 5000 
grupa 51 – titlul VI 
transferuri 

Modernizare şi consolidare Camin 
Cultural Săpoca, Comuna Săpoca, 
Judeţ Buzău = 998.000 lei 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 

- Realizarea lucrărilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale 
Sursa de finanţare 
- Bugetul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul MCPN. 
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pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
 
-Deputat Marian GHIVECIU, Grup 
Alianţa PSD+PC 

24.  Anexa 3/27 – capitolul 5000 
grupa 51 – titlul VI 
transferuri 

Modernizare şi consolidare Camin 
Cultural, Comuna Cilibia, Judeţ 
Buzău = 650.000 lei 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
 
- Deputat Marian GHIVECIU, Grup 
Alianţa PSD+PC 

- Realizarea lucrărilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale 
Sursa de finanţare 
- Bugetul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul MCPN. 
 

25.  Anexa 3/27 – capitolul 5000 
grupa 51 – titlul VI 
transferuri 

Reabilitare Cămin Cultural, Comuna 
Murgeşti, Judeţ Buzău = 300.000 lei 
 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
- Deputat Marian GHIVECIU, Grup 

- Realizarea lucrărilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale 
Sursa de finanţare 
- Bugetul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul MCPN. 
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Alianţa PSD+PC 
26.  Anexa 3/27 – capitolul 5000 

grupa 51 – titlul VI 
transferuri 

Reabilitare Camin Cultural Sat Lipia, 
Comuna Merei, Judeţ Buzău = 
700.000 lei 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
-Deputat Marian GHIVECIU, Grup 
Alianţa PSD+PC 

- Realizarea lucrărilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale 
Sursa de finanţare 
- Bugetul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul MCPN. 
 

27.  Anexa 3/27 – capitolul 5000 
grupa 51 – titlul VI 
transferuri 

Reabilitare Cămin Cultural Merei, 
Comuna Merei, Judeţ Buzău = 
700.000 lei 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
-Deputat Marian GHIVECIU, Grup 
Alianţa PSD+PC 

- Realizarea lucrărilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale 
Sursa de finanţare 
- Bugetul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul MCPN. 
 

28.  Ministerul Culturii si Patrimoniului 
National 
Anexa nr.3/27 

      Obiectiv de investiţii: 
Amenajare şi modernizare 
Cinematograful Cultural Lupeni 
- Investiţii noi 
 Suma propusă: 1 500 000 lei 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 

    Dezvoltarea infrastructurii 
municipiului Lupeni. 
  
 
 
     
     Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
finantarea unui astfel de obiectiv 
din bugetul MCPN. 
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mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
 
       deputat PSD+PC 
  Cornel-Cristian Resmeriţă   
 
      Grup Parlamentar PSD+PC 

Fondul de rezervă al Guvernului 

29.  Ministerul Culturii si Patrimoniului 
Naţional 
Anexa nr.3/27 

       Obiectiv de investiţii: 
Amenajare şi modernizare Casa  de 
Cultură Uricani  
- Investiţii noi  
 Suma propusă:  500 000 lei 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
 
       deputat PSD+PC 
  Cornel-Cristian Resmeriţă   
 
      Grup Parlamentar PSD+PC 

    Dezvoltarea infrastructurii 
oraşului Uricani. 
  
  

 
    Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul MCPN. 
 

30.  Ministerul Culturii si Patrimoniului 
Naţional 
Anexa nr.3/27 

      Obiectiv de investiţii: 
Amenajare şi modernizare 
 Palatul Muncitoresc Minerul Lupeni 
- Investiţii noi  
Suma propusă: 8 000 000 lei 

   Dezvoltarea infrastructurii 
municipiului Lupeni. 
  
 
  

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul MCPN. 
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      Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
 deputat PSD+PC 
  Cornel-Cristian Resmeriţă   
 
      Grup Parlamentar PSD+PC 

    Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

31.  Anexa 3/27 – Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional cu suma de 250  mii lei 
pentru: 
1. Reabilitare Cămin cultural sat Iaşi 
com. Drăguţeşti, jud. Gorj – 200 mii 
lei; 
2. Construcţia monumentului „Eroii 
Neamului”, sat Ceauru, com. Băleşti, 
jud. Gorj – 50 mii lei 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
 
Deputat Vasile Popeangă- Grup 
PSD + PC 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
finantarea lucrarilor de 
reabilitare la camine cultrale  
bugetul MCPN.  
In ceea ce priveste constructia 
monumetului „Eroii Neamului” 
mentionam ca defalcarea 
sumelor prevazute cu aceasta 
destinatie pe obiective se 
realizeaza, potrivit legii, de catre 
ordonatorul principal de credite. 
De asemenea sursa de finantare 
nu poate fi avuta in vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în cursul exerciţiului bugetar. 
32.  Anexa 2 / Cap 6701 / grupa 51 / 

titlu 6 / art 02 / alin 18 
Oraş Buziaş 
reabilitare cămine culturale – Bacova 
şi Silagiu, Casa de cultură şi 
Biblioteca Buziaş 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
deputat DOREL COVACI,  
G.P. al PSD+PC 

obiective în stadii avansate de 
degradare 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul MCPN. 
 

33.  Anexa 2 / Cap 6701 / grupa 51 / 
titlu 6 / art 02 / alin 18 

Oraş Făget 
Reabilitare Casa de cultură Făget 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
deputat DOREL COVACI,  
G.P. al PSD+PC 

obiectiv în stadiu de degradare, 
există proiect depus la CNI 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul MCPN. 
 

34.  Anexa 2 / Cap 6701 / grupa 51 / 
titlu 6 / art 02 / alin 18 

Comuna Margina 
Reabilitare Casa de Cultură Margina 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 

obiectiv în stadiu de degradare Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul MCPN. 
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de informare în masă a 
Senatului 
deputat DOREL COVACI,  
G.P. al PSD+PC 

35.     
Motivaţia amendamentului 
  Cele doua cămine culturale se afla 
intr-o stare avansata de degradare, 
iar comuna este una săraca, cu 
venituri proprii mici. Ambele sate 
au o numeroasa populaţie, 
aproximativ 1200 locuitori fiecare 
si o bogata si veche tradiţie in 
manifestarea artistica si culturala. 
 
 Sursa de finanţare 
   Bugetul Ministerului Culturii si 
Patrimoniului Naţional, prin 
redistribuirea sumelor prevăzute 
prin Proiectul Legii bugetului de 
stat pe anul 2011. 

 

36.   
Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii si Patrimoniului 
Naţional 

Alocarea sumei de 300 mii lei 
Comunei Roşia, Judetul Sibiu, 
pentru finalizarea lucrării noi de 
investiţie „Cămin cultural in 
Localitatea Roşia.”.  
 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 

Motivaţia amendamentului 
   Din surse proprii, Comuna Roşia 
a început si a finanţat pana aproape 
de finalizare lucrarea de investiţie 
precizata. Fiind o comunitate 
săraca, cu venituri mici, formata in 
cea mai mare parte din rromi, 
autorităţile locale nu mai au bani 
pentru a finaliza lucrarea.  
 
 Sursa de finanţare 
   Bugetul Ministerului Culturii si 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul MCPN. 
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de informare în masă a 
Senatului 
 
 
  Dep. Silvestru-Mircea Lup 
               Grup PSD+PC 

Patrimoniului Naţional, prin 
redistribuirea sumelor prevăzute 
prin Proiectul Legii bugetului de 
stat pe anul 2011. 

37.   
Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii si Patrimoniului 
Naţional 

Alocarea sumei de 300 mii lei 
Comunei Boita, Judeţul Sibiu, 
pentru finalizarea lucrării noi de 
investiţie „ Modernizarea Căminului 
cultural din Localitatea Boita”.  
 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
 
 
  Dep. Silvestru-Mircea Lup 
               Grup PSD+PC 

Motivaţia amendamentului 
    Fiind o unitate-administrativ 
noua, Comuna Boita a început sa-si 
construiască si sa-si modernizeze 
sediile instituţiilor publice si de 
cultura.  
    In acest sens a fost finalizata 
şcoala noua, grădiniţa noua, sediu 
nou pentru primărie, etc. Fata de 
aceste eforturi financiare nu mai are 
resurse pentru modernizarea 
căminului cultural. 
 
 Sursa de finanţare 
   Bugetul Ministerului Culturii si 
Patrimoniului Naţional, prin 
redistribuirea sumelor prevăzute 
prin Proiectul Legii bugetului de 
stat pe anul 2011. 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul MCPN. 
 

38.  Anexa 3/27/02 Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional – 
capitolul 6701 – Cultură, recreere şi 
religie – subcap. 03 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
300 mii lei pentru reabilitare 
monumentul eroilor Oarba de Mureş 
şi conservare tabără de sculptură. 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 

Studiu de fezabilitate. Propunem respingerea 
amendamentului intrucat 
defalcarea sumelor prevazute cu 
aceasta destinatie pe obiective se 
realizeaza, potrivit legii, de catre 
ordonatorul principal de credite. 
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pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

39.  Anexa 3/27/02 Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional – 
capitolul 6701 – Cultură, recreere şi 
relige – subcap. 03 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1527 mii lei pentru modernizare, 
reabilitare cinematograf Sărmaşu şi 
transformare în Centru Cultural. 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 

Proiect derulat prin 
Program naţional de 
modernizare case de cultură 
în mediu mic urban. 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul MCPN. 
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Iniţiatori:  
Deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor  
Grupurile Parlamentare Reunite 
PNL 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

40.  Anexa 3/27/02  - Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional  
- Capitolul 6701 – Cultură, 
recreere şi religie – subcap. 03 - 
Biblioteci publice naţionale, 
muzee, consolidarea şi restaurarea 
monumentelor istorice 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru  reabilitarea 
monumentului istoric înregistrat sub 
numărul LMI/2004 SV-II-m-A-
05674 în scopul valorificării 
straturilor de pictura murală din 
secolul al XV-lea de la Biserica 
Înalţarea Sf. Cruci din Comuna 
Volovăţ, jud. Suceava  
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 

Monumentul istoric în discuţie, 
ctitorit de Ştefan cel Mare, a 
beneficiat de ultima reparaţie 
interioară în anii 1804-1805, când 
împăratul Austriei Francisc I a 
suportat sumele necesare restaurării 
„din caseta proprie”. Recentele 
descoperiri de la Biserica Pătrăuţi 
(din aceeaşi perioadă şi cu acelaşi 
ctitor) şi sondajele făcute la 
Volovăţ vin să pună în valoare 
picturi murale de valoare 
excepţională anterioare perioadei 
lui Petru Rareş (începutul sec. XVI) 
de când datează picturile din 
celebrele biserici din Bucovina – 

Propunem respingerea 
amendamentului intrucat 
defalcarea sumelor prevazute cu 
aceasta destinatie pe obiective se 
realizeaza, potrivit legii, de catre 
ordonatorul principal de credite. 
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Deputat Mircea Irimescu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

înregistrate în lista patrimoniului 
universal al UNESCO. Punerea în 
valoare a decoraţiunilor murale din 
secolul al XV-lea este o necesitate 
inclusiv din punct de vedere 
ştiinţific, completându-se astfel 
cunoştinţele despre contribuţiile 
româneşti la spiritualitatea lumii. 
Bisericaa fost cercetată de către 
prof. univ. dr. Ovidiu Boldura, cel 
mai important specialist român în 
domeniu, care a întocmit un deviz 
de lucrări în valoare de aproximativ 
750 000. Diferenţa de la suma 
solicitată până la nivelul sumei 
necesare se vor asigura din fonduri 
locale. În plus, starea generală a 
acestui monument istoric este 
necorespunzătoare existând 
pericolul distrugerii datorită 
intemperiilor. 

41.  Legea Bugetului de Stat pe anul 
2011 
Anexa 3/27/02 – Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 
Naţional – Capitolul 6701 – 
Cultură, recreere şi religie – 
subcapitol 03 –  

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 800 mii lei pentru 
obiectivul Finanţare studiu de 
fezabilitate şi proiect obiectiv 
turistic Teatrul Antic Histria, 
comuna Istria, jud. Constanţa 
 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 

Obiectiv nou de investiţie cu 
impact social 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul MCPN. 
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pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
deputat PNL Gheorghe Dragomir, 
deputat PNL Mihai Lupu şi senator 
PNL Puiu Haşotti 
Grupurile parlamentare reunite 
ale PNL 
 
Autori: deputat PNL Gheorghe 
Dragomir,  
deputat PNL Mihai Lupu şi senator 
PNL Puiu Haşotti 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

42.  Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Cap. 6701, subcap.03 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 1.772,861 fără TVA 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
 Înlăturare surse de degradare a 
zidurilor Cetăţii Făgăraşului, 
Municipiul Făgăraş, judeţul Braşov 
 
Comisia pentru cultură, arte, 

In cadrul lucrărilor prezentei 
investiţii, se propune eliminarea 
principalei cauze de degradare a 
zidurilor cetăţii – umiditatea , prin 
următoarele lucrări :  

- înlocuirea totala a reţelei de 
alimentare cu apă din incinta 
interioară , respectiv exterioara a 
castelului cu asigurarea 
ansamblului împotriva incendiilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat neprecizandu-se in 
mod concret titlurile de 
cheltuieli in cadrul carora ar 
urma sa se opereze modificari. 
De asemenea nu este precizata 
sursa de finantare şi, ca atare 
contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia 
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mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
 
Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
 
Grupurile parlamentare  ale 
Partidului Naţional Liberal 
 
Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Chiţoiu Daniel 
Deputat Donţu Mihai-Aurel 
Deputat Dragomir Gheorghe 
Deputat Holban Titi 
Deputat Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Deputat Deputat Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
 
Grupurile parlamentare  ale 
Partidului Naţional Liberal 

– printr-un sistem inelar 
dimensionat corespunzător .  

- înlocuirea reţelei de canalizare 
menajera si pluviala , printr-un 
sistem de canalizare separativ 
(pentru apa menajera si apa 
pluviala) – cu preluarea apelor 
intr-o staţie de pompare cu doua 
compartimente si pomparea 
acestora spre reţeaua de canalizare 
menajera ( gravitaţionala ) 
existenta pe strada Mihai Viteazul  

- reabilitarea instalaţiei electrice 
de forta , de iluminat exterior si a 
consumatorilor interiori .  

- readucerea nivelului de calcare 
la cota originara prin lucrări de 
sistematizare pe verticala a incintei 
interioare , exterioare .  

Lucrarea reprezinta o continuare a 
investitie inceputa in 2004 prin 
Compania Nationala de Investitii 
Bucuresti. 
 

României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”.    

43.  Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Cap. 6701, subcap.03 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 14.293,077 fără TVA 
mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
 Reabilitare consolidare şi 
amenajare Cetatea Făgăraşului – 

Lucrările care se doresc a fi 
executate sunt: 
- conservarea, consolidarea si 
restaurarea Corpului de Garda; 
- refuncţionalizarea Corpului 
de Gardă; 
- punerea în valoare a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat neprecizandu-se in 
mod concret titlurile de 
cheltuieli in cadrul carora ar 
urma sa se opereze modificari. 
De asemenea nu este precizata 
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corp garda nord/corp garda sud/turn 
poarta Cetăţii Făgăraşului, 
Municipiul Făgăraş, judeţul Braşov 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
 
Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Grupurile parlamentare  ale 
Partidului Naţional Liberal 

monumentului şi a zonei protejate  
 

sursa de finantare şi, ca atare 
contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”.    

44.  Cap. 6.701, titlul XII, grupa 70/71, 
art. 01, alin. 01 

- alocarea sumei de 500 mii lei, la 
cap. „Cheltuieli de capital” pentru 
sprijinirea realizării proiectelor 
privind construcţiile în cadrul 
„Centrului cultural - sportiv al 
croaţilor din România”, în localitate 
as Caraşova, jud. Caraş-Severin. 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
dep. Radan Mihai, Grupul 
Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

 - Construirea complexului 
cultural de documentare şi a 
sălii polivalente în localitatea 
Caraşova, jud. Caraş-Severin, 
va satisface nevoile culturale a 
15 localităţi rurale (8 româneşti 
şi 7 croate) de pe platoul nordic 
al râului Caraş. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât de la 
titlul “Active nefinanciare”, pot 
fi finantate numai cheltuielile de 
capital ale instituţiilor din 
subordinea ministerului, iar iar 
„Centrul Cultural – sportiv al 
croatilor din Romania” nu este 
subordonat ministerului. 
 

45.   Propunem acordarea sumei de Continuarea şi finalizarea Se propune respingerea 
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Anexa nr.3/27/29   
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
 capitol 6701 

300.000 Ron  
 

Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 

 
Senator Toni Greblă PSD 

lucrărilor de conservare-
restaurare a picturii murale de la 
biserica mănăstirii cu hramul 
Sfânta Treime *monument istoric 
sec. XVI, Mănăstirea Sfânta 
Treime, Loc. Strâmba-Jiu, Gorj, 
sursa de finanţare - bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

amendamentului întrucât nu este 
clar formulat neprecizandu-se in 
mod concret titlurile de 
cheltuieli in cadrul carora ar 
urma sa se opereze modificari. 
De asemenea nu este precizata 
sursa de finantare şi, ca atare 
contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”.    

46.   
Anexa nr.3/27/29 capitol 6701 

Propunem acordarea sumei de 
300.000 Ron  

 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 

 
Senator Toni Greblă PSD  

Terminarea lucrărilor de 
renovare interioară, exterioară şi 
împrejmuirile aferente Bisericii 
cu hramul Sfântul Ioan 
Botezătorul, Parohia Rădineşti, 
Protopopiatul Filiaşi, sursa de 
finanţare - bugetul Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat neprecizandu-se in 
mod concret titlurile de 
cheltuieli in cadrul carora ar 
urma sa se opereze modificari. 
De asemenea nu este precizata 
sursa de finantare şi, ca atare 
contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”.    

47.   
Anexa nr.3/27/29 capitol 6701 

Propunem acordarea sumei de 
300.000 Ron  

 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 

Continuarea şi finalizarea 
lucrărilor de conservare-
restaurare a bisericii vechi, 
monument istoric şi terminarea 
clopotniţei a biserica cea nouă, 
Parohia Ceauru, Comuna Băleşti, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat neprecizandu-se in 
mod concret titlurile de 
cheltuieli in cadrul carora ar 
urma sa se opereze modificari. 
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Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 

 
Senator Toni Greblă PSD  

Protopopiatul Tg-Jiu, sursa de 
finanţare - bugetul Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

De asemenea nu este precizata 
sursa de finantare şi, ca atare 
contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”.    

48.  Anexa nr.3/27/29 capitol 6701 Propunem acordarea sumei de 
300.000 Ron  

 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 

 
Senator Toni Greblă PSD 

Reabilitare clădire şi restaurare 
pictură Biserica Sf. Arhangheli 
*monument istoric din satul 
Ţînţăreni, COD 20B0273, sursa 
de finanţare Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat neprecizandu-se in 
mod concret titlurile de 
cheltuieli in cadrul carora ar 
urma sa se opereze modificari. 
De asemenea nu este precizata 
sursa de finantare şi, ca atare 
contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”.    

49.  Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Cap. 6701, subcap.03 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
14.293,077 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
 
 Reabilitare consolidare si amenajare 
Cetatea Făgăraşului – corp garda 
nord/corp garda sud/turn 
poartaCetăţii Făgăraşului, 
Municipiul Făgăraş, judeţul Braşov 
 
 

Lucrarile care se doresc a fi 
executate sunt: 
conservarea, consolidarea si 
restaurarea Corpului de Garda; 
refunctionalizarea Corpului de 
Garda; 
punerea in valoare a monumentului 
si a zonei protejate  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat neprecizandu-se in 
mod concret titlurile de 
cheltuieli in cadrul carora ar 
urma sa se opereze modificari. 
De asemenea nu este precizata 
sursa de finantare şi, ca atare 
contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 31 -

Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Chiţoiu Daniel 
Deputat Donţu Mihai-Aurel 
Deputat Dragomir Gheorghe 
Deputat Holban Titi 
Deputat Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Deputat Deputat Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
 
Grupurile parlamentare  ale 
Partidului Naţional Liberal 

căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”.    

50.  Anexa 3/27/02  - Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional  - 
Capitolul 6701 – Cultură, recreere 
şi religei – subcap. 03 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 11.200 mii lei  pentru finanţarea 
obiectivului “Reparaţii capitale şi 
amenajări interioare sediu nou 
Muzeul Ţării Crişurilor”, localitatea 
Oradea, judeţ Oradea 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
 
Autori Deputati PNL: 
Lucia Ana Varga 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 

Sumele sunt necesare pentru a se 
putea pune in circuitul cultural 
sediul nou al Muzeului Ţării 
Crişurilor, unitate de cultura de 
importanta majora in Judetul Bihor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
exista baza legala. In bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai cheltuieli pentru 
institutiile din subordinea 
acestuia, iar Muzeul „Tarii 
Crisurilor” nu este subordonat 
ministerului. 
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Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

51.  Anexa 3/27/02  - Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional  - 
Capitolul 6701 – Cultură, recreere 
şi religei – subcap. 03 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 22.000 mii lei  pentru finanţarea 
obiectivului “Amenajări interioare şi 
dotări sediu nou Muzeul Ţării 
Crişurilor”, localitatea Oradea, judeţ 
Oradea 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
 
Autori Deputati PNL: 
Lucia Ana Varga 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru a se 
putea pune in circuitul cultural 
sediul nou al Muzeului Ţării 
Crişurilor, unitate de cultura de 
importanta majora in Judetul Bihor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
exista baza legala. In bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniul  Naţional se cuprind 
numai cheltuieli pentru 
institutiile din subordinea 
acestuia, iar Muzeul „Tarii 
Crisurilor” nu este subordonat 
ministerului. 

52.  Anexa 3/27/02  - Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional  - 
Capitolul 6701 – Cultură, recreere 
şi religei – subcap. 03 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  4700 mii  lei pentru finanţarea 
obiectivului Construire monument 
Mihai Viteazul, com. Drăgoeşti 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunatăţirea activităţii unităţilor 
de cultură si pentru cinstirea 

Propunem respingerea 
amendamentului intrucat 
defalcarea sumelor prevazute cu 
aceasta destinatie pe obiective se 
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judeţul Vâlcea 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

memoriei eroilor neamului.  realizeaza, potrivit legii, de catre 
ordonatorul principal de credite. 
De asemenea nu este precizata 
sursa de finantare şi, ca atare 
contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”.    

53.  Anexa 3/27/02 Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional – 
capitolul 6701 – Cultură, recreere şi 
relige – subcap. 03 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
3600 mii lei pentru reparaţie capitală 
Cinematograf Zarand – localitatea 
Brad, judeţul Hunedoara. 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 

Continuare obiectiv de investiţii. Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul MCPN. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 34 -

Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

54.  Anexa 3/27/02 – Ministerul Culturii 
şi patrimoniului Naţional – 
Capitolul 6701 – subcapitolul 03 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
926 mii lei pentru înfiinţare Minea 
Muzeu Aninoasa, judeţul Hunedoara. 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Proiect nr. P42 – 221 PTM/2008 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu este 
clar formulat neprecizandu-se in 
mod concret titlurile de 
cheltuieli in cadrul carora ar 
urma sa se opereze modificari. 
De asemenea nu este precizata 
sursa de finantare şi, ca atare 
contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”.    

55.  Anexa 3/27/02 Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional – 
capitolul 6701 – Cultură, recreere şi 
relige – subcap. 03  

Din suma prevăzută se alocă suma de 
700 mii lei pentru reparaţie capitală 
Biblioteca Municipală Gheorghe 
Pârvu – localitate Brad, judeţul 
Hunedoara. 

Cofinanţare Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul MCPN. 
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Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

56.  Anexa 3/27/02 – Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional – 
Capitolul Cultură, recreere şi religie 
– Subcapitolul Consolidarea şi 
restaurarea monumentelor istorice 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei în vederea finanţării obiectivului 
„Monument eroi, sat Fântâniţa”, 
com. Miceştii de Câmpie, jud. 
Bistriţa-Năsăud. 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 

Lucrari in continuare 
Sursa: Fondul de rezervă 

Se propune respingerea, întrucât 
nu este precizata sursa de 
finantare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.    
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Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

57.  Anexa 3/27/02 – Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional – 
Capitolul Cultură, recreere şi religie 
– Subcapitolul Consolidarea şi 
restaurarea monumentelor istorice 

Se propune alocarea sumei de 40 mii 
lei în vederea finanţării obiectivului 
„Reparaţie monument eroi Urmeniş”, 
com. Urmeniş , jud. Bistriţa-Năsăud. 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace 
de informare în masă a 
Senatului 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv nou de investiţie 
Sursa: Fondul de rezervă 

Se propune respingerea, întrucât 
nu este precizata sursa de 
finantare şi, ca atare contravine 
prevederilor art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”.    

58.  Anexa 3/27/02, Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional, cap. 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 200 mii lei pentru 

Asigurarea unor condiţii normale 
de desfăşurare a serviciului religios 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala Finanţarea 
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5001, gr. 51, art. 02, alin.18 obiectivul „Consolidare Biserica 
Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, 
comuna Crevedia Mare, judeţul 
Giurgiu  
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

unor lucrari de investitii la 
lacasuri de cult se poate face din 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului in a carui structura 
functioneaza Secretariatul de 
Stat pentru Culte. 
 

59.  Anexa 3/27/02  - Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional  - 
Capitolul 6701 – Cultură, recreere 
şi religie – subcap. 03 - Biblioteci 
publice naţionale, muzee, 
consolidarea şi restaurarea 
monumentelor istorice 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru  reabilitarea 
monumentului istoric înregistrat sub 
numărul LMI/2004 SV-II-m-A-
05674 în scopul valorificării 
straturilor de pictura murală din 
secolul al XV-lea de la Biserica 
Înalţarea Sf. Cruci din Comuna 
Volovăţ, jud. Suceava  
 
Autori:  
Deputat Mircea Irimescu, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 

Monumentul istoric în discuţie, 
ctitorit de Ştefan cel Mare, a 
beneficiat de ultima reparaţie 
interioară în anii 1804-1805, când 
împăratul Austriei Francisc I a 
suportat sumele necesare restaurării 
„din caseta proprie”. Recentele 
descoperiri de la Biserica Pătrăuti 
(din aceeaşi perioadă şi cu acelaşi 
ctitor) şi sondajele făcute la 
Volovăţ vin să pună în valoare 
picturi murale de valoare 
excepţională anterioare perioadei 
lui Petru Rareş (începutul sec. XVI) 
de când datează picturile din 
celebrele biserici din Bucovina – 
înregistrate în lista patrimoniului 

Propunem respingerea 
amendamentului intrucat 
defalcarea sumelor prevazute cu 
aceasta destinatie pe obiective se 
realizeaza, potrivit legii, de catre 
ordonatorul principal de credite. 
De asemenea nu este precizata 
sursa de finantare şi, ca atare 
contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”.    
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deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

universal al UNESCO. Punerea în 
valoare a decoraţiunilor murale din 
secolul al XV-lea este o necesitate 
inclusiv din punct de vedere 
ştiinţific, completându-se astfel 
cunoştinţele despre contribuţiile 
româneşti la spiritualitatea lumii. 
Bisericaa fost cercetată de către 
prof. univ. dr. Ovidiu Boldura, cel 
mai important specialist român în 
domeniu, care a întocmit un deviz 
de lucrări în valoare de aproximativ 
750 000. Diferenţa de la suma 
solicitată până la nivelul sumei 
necesare se vor asigura din fonduri 
locale. În plus, starea generală a 
acestui monument istoric este 
necorespunzătoare existând 
pericolul distrugerii datorită 
inpemperiilor. 

60.  Anexa 3/27/23, Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

se propune alocarea sumei de 150 
mii lei pentru obiectivul „Reabilitare 
Căminul Cultural sat Milcovăţul”, 
comuna Letca Nouă, judeţul Giurgiu   
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 

Necesitatea păstrării tradiţiilor 
populare specifice zonei Vlaşca 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul MCPN. 
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Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

61.  Anexa 3/27/23, Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului 

se propune alocarea sumei de 800 
mii lei pentru obiectivul „Centrul 
Cultural” sat Dărăşti, comuna 
Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu 
 
Iniţiator 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Senator Vasile Mustăţea  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Necesitatea construirii obiectivului 
de investiţie de importanţă 
educaţională majoră pentru 
comunitatea locală. 
Sursa de finanţare:   
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul MCPN. 
 

62.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, Anexa 3/27/02, capitolul 
5001, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 18- Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale şi pentru unităţi de 
cultura. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma  
de 300 mii lei pentru Catedrala 
Episcopală din municipiul Slatina, 
judeţ Olt. Banii sunt necesari pentru: 
amenajare curte(pavaj alei), spaţiu 
verde, achiziţionare mobilier, 
introducere sistem de încălzire(2 
sisteme) prin pardoseală şi calorifere, 
instalaţie electrică, pictură în mozaic 
veneţian cca 3000 mp (în condiţiile 
în care 1mp de mozaic veneţian costă 
600 euro), pardoseli de granit cca 

Biserica are nevoie de reparaţii 
capitale. 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala Finanţarea 
unor lucrari de investitii la 
lacasuri de cult se poate face din 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului in a carui structura 
functioneaza Secretariatul de 
Stat pentru Culte. 
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1200 mp, împrejmuire cu gard din 
fier forjat pe soclu de beton şi stâlpi 
de beton. 
(Deputat Valeriu Andrei Steriu- 
Grupul Parlamentar UNPR) 

63.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, Anexa 3/27/02, capitolul 
5001, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 18- Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale şi pentru unităţi de 
cultura. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma  
de  200 mii lei pentru Biserica 
Sfiinţii Împăraţi Constantin şi Elena 
din oraşul Balş, judeţul Olt, pentru 
amenajare interioară a curţii, 
canalizare, amenajare subsol 
biserică, ncălzire biserică, amenajare 
capelă şi achiziţionare clopote pentru 
biserică. 
(Deputat Valeriu Andrei Steriu- 
Grupul Parlamentar UNPR) 

Biserica are nevoie de reparaţii 
capitale. 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala Finanţarea 
unor lucrari de investitii la 
lacasuri de cult se poate face din 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului in a carui structura 
functioneaza Secretariatul de 
Stat pentru Culte. 
 

64.  Anexa nr. 3/27, capitolul 6701, 
titlul VI, grupa 51, art. 02, alin. 18 

Definitivarea lucrărilor de dotare şi 
modernizare a Căminului Cultural 
al comunei Cicăneşti, judeţul Argeş 
– 200.000 lei 
 
Autori: Radu Costin VASILICĂ, 
deputat PSD şi Grupul PSD + PC 

Lucrarea este într-un stadiu avansat 
de finalizare, iar utilitatea 
Căminului Cultural este extrem de 
ridicată pentru locuitorii comunei. 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât 
nu exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrari 
din bugetul MCPN. 
 

65.  Anexa nr. 3/27, capitolul 6701, 
titlul VI, grupa 51, art. 02, alin. 18 

Finalizarea lucrărilor de reabilitare a 
Căminului Cultural Poienari de 
Argeş, din Comuna Poienari de 
Argeş, judeţul Argeş – 550.000 lei 
 
Autori: Radu Costin VASILICĂ, 
deputat PSD şi Grupul PSD + PC 

Căminul Cultural Poienari are 
nevoie urgentă de continuarea 
investiţiei, pentru a permite 
derularea în condiţii normale a 
activităţilor cultural - artistice, 
frecvente în comuna Poienari de 
Argeş. 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 41 -

aflat la dispoziţia Guvernului 
66.  Anexa nr. 3/27, capitolul 6701, 

titlul VI, grupa 51, art. 02, alin. 18 
Reabilitarea şi dotarea Căminului 
Cultural din comuna Sălătrucu, 
judeţul Argeş – 150.000 lei 
 
Autori: Radu Costin VASILICĂ, 
deputat PSD şi Grupul PSD + PC 

Căminul Cultural Sălătrucu se află 
într-o stare precară, necesitând 
operaţiuni de reabilitare şi dotarea 
corespunzătoare pentru 
desfăşurarea în bune condiţii a 
activităţilor culturale, intense în 
comuna Sălătrucu.  
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

67.  Ministerul Culturii si Patrimoniului 
National 
Anexa nr.3/27 

      Obiectiv de investiţii: 
Amenajare şi modernizare 
Cinematograful Cultural Lupeni 
- Investiţii noi 
 Suma propusă: 1 500 000 lei 
 
       deputat PSD+PC 
  Cornel-Cristian Resmeriţă   
 
      Grup Parlamentar PSD+PC 

    Dezvoltarea infrastructurii 
municipiului Lupeni. 
  
 
 
     
     Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

68.  Ministerul Culturii si Patrimoniului 
National 
Anexa nr.3/27 

       Obiectiv de investiţii: 
Amenajare şi modernizare Casa  de 
Cultură Uricani  
- Investiţii noi  
 Suma propusă:  500 000 lei 
 
       deputat PSD+PC 
  Cornel-Cristian Resmeriţă   
 
      Grup Parlamentar PSD+PC 

    Dezvoltarea infrastructurii 
oraşului Uricani. 
  
  

 
    Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

69.  Ministerul Culturii si Patrimoniului 
National 
Anexa nr.3/27 

      Obiectiv de investiţii: 
Amenajare şi modernizare 
 Palatul Muncitoresc Minerul Lupeni 

   Dezvolatrea infrastructurii 
municipiului Lupeni. 
  

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
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- Investiţii noi  
Suma propusă: 8 000 000 lei 
  
       deputat PSD+PC 
  Cornel-Cristian Resmeriţă   
 
      Grup Parlamentar PSD+PC 

 
  
    Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 

de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

70.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional la capitolul 
6710, Subcapitol 50 Alte servicii in 
domeniile culturii, recreerii si religiei 
cu suma de 30 mii lei pentru 
organizarea Festivalului “Strigare 
peste Sat” în comuna Calopăr, 
judeţul Dolj. 
 
Autori : Deputat PSD + PC Valeriu 
Ştefan Zgonea, 
Grupul parlamentar PSD + PC  - 
Camera Deputaţilor 

Organizarea acestui festival 
încurajează păstrarea şi promovarea 
tradiţiilor în mediul rural, precum şi 
consolidarea relaţiilor dintre 
membrii comunităţii locale, fiind 
un prelej de recreere. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale. 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se concret  si 
titlul de cheltuieli care ar 
urma să fie suplimentat. De 
asemenea sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece bugetul 
Administratiei Prezidentiale 
a fost dimensionat astfel 
incat sa i se asigure 
functionarea corespunzatoare 
in raport cu sarcinile care ii 
revin. 

71.  Anexa 3/27/02 Ministerul Culturii 
şi Cultelor. 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Cultelor, 
Anexa 3/27/02, Cap. 5001, Grupa 51, 
TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE, alin. 
18 Transferuri de la bugetul de stat 
catre bugetele locale pentru 
finalizarea lucrarilor de constructie a 
asezamintelor culturale si pentru 
unitati de culturacu suma de 70 mii 

Investiţia este necesară pentru a 
reabilita căminul cultural din 
comună, aflat într-o stare avansată 
de degradare, şi pentru a  oferii 
comunităţii locale un loc unde să-şi 
poată desfăşura activităţile 
culturale. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Minsiterului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
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lei, necesară pentru modernizarea şi 
dotarea căminului cultural din 
comuna Bratovoieşti, jud. Dolj. 
 
Autor:  
Deputat PSD + PC Valeriu Ştefan 
Zgonea  
Grupul Parlamentar PSD+PC – 
Camera Deputaţilor  

 

72.  Anexa 3/27/02 Ministerul Culturii 
şi Cultelor. 

Se propune suplimentarea bugetululi 
Ministerului Culturii şi Cultelor, 
Cap. 5001, Grupa 51, TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE, 
alin. 18 Transferuri de la bugetul de 
stat catre bugetele locale pentru 
finalizarea lucrarilor de constructie a 
asezamintelor culturale si pentru 
unitati de culturacu suma de 70 mii 
lei, necesară pentru modernizarea şi 
dotarea căminului cultural din 
comuna Cârna, jud. Dolj. 
 
Autor:  
Deputat PSD + PC Valeriu Ştefan 
Zgonea  
Grupul Parlamentar PSD+PC – 
Camera Deputaţilor  
 

Investiţia este necesară pentru a 
reabilita căminul cultural din 
comună, aflat într-o stare avansată 
de degradare, şi pentru a  oferii 
comunităţii locale un loc unde să-şi 
poată desfăşura activităţile 
culturale. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Minsiterului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

73.  Anexa 3/27/02 Ministerul Culturii 
şi Cultelor. 

Se propune suplimentarea bugetululi 
Ministerului Culturii şi Cultelor, 
Cap. 5001, Grupa 51, TITLUL VI 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
destinat desfăşurării activităţilor 
culturale. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
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TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE, 
alin. 18 Transferuri de la bugetul de 
stat catre bugetele locale pentru 
finalizarea lucrarilor de constructie a 
asezamintelor culturale si pentru 
unitati de cultura cu suma de 320 mii 
lei, necesară pentru finalizare 
construcţie Casă de cultură în oraşul 
Segarcea, jud. Dolj. 
 
Autor:  
Deputat PSD + PC Valeriu Ştefan 
Zgonea  
Grupul Parlamentar PSD+PC – 
Camera Deputaţilor  

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Minsiterului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

74.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 

Naţional  

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 

Patrimoniului Naţional - Anexa 3/27 
 

cu suma de 1.000.000 RON  
în vederea continuării reabilitării, 

extinderii şi modernizării Căminului 
Cultural, Comuna Gălăuţaş, Judeţul 

Harghita  
 

  Deputat Mircea DUŞA 
     Lider Grup parlamentar 

Alianţa PSD+PC 
 

Sprijinirea activităţilor culturale ale 
comunităţii.  

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

75.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 

Naţional 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 

Patrimoniului Naţional - Anexa 3/27 

Este singura publicaţie în limba 
română din Harghita, judeţ cu 

populaţie de etnie română de 14%. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
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cu suma de 20 mld. RON  

pentru subvenţionarea cotidianului 
„Informaţia Harghitei”  

 
 

Deputat Mircea DUŞA 
     Lider Grup parlamentar 

Alianţa PSD+PC 
 

Publicaţia nu îşi poate asigura 
resursele financiare necesare din 

surse proprii.  

de cheltuieli din bugetul 
MCPN. 
 

76.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 

Naţional 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 

Patrimoniului Naţional - Anexa 3/27 
 

cu suma de 300.000 RON  
pentru reabilitare Monument 

Mausoleu Secu, Municipiul Topliţa, 
Judeţul Harghita  

 
Deputat Mircea DUŞA 

     Lider Grup parlamentar 
Alianţa PSD+PC 

 

Conservarea patrimoniului cultural 
naţional.  

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se concret  si 
titlul de cheltuieli care ar 
urma să fie suplimentat. De 
asemenea nu este mentionata 
nici sursa de finanţare. 

77.  Anexa 3/27 – capitolul 5000 
grupa 51 – titlul VI 
transferuri 

Modernizare Cămin Cultural 
Maxenu, Comuna Ţinteşti, Judeţ 
Buzău, = 1.200.000 lei 
 

Deputat 
Ghiveciu Marian 

Grup Parlamentar al PSD + PC 
Judet Buzau 

 

- Realizarea lucrarilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale 
- Bugetul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

78.  Anexa 3/27 – capitolul 5000 Construcţie Cămin Cultural, Comuna - Realizarea lucrarilor de reparaţii Se propune respingerea, 
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grupa 51 – titlul VI 
transferuri 

Ţinteşti, Judeţ Buzău, = 1.500.000 lei
 
 

Deputat 
Ghiveciu Marian 

Grup Parlamentar al PSD + PC 
Judet Buzau 

 

şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale 
- Bugetul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

79.  Anexa 3/27 – capitolul 5000 
grupa 51 – titlul VI 
transferuri 

Modernizare şi consolidare 2 Camine 
Culturale, Comuna Colţi, Judeţ 
Buzău = 200.000 lei 
 

Deputat 
Ghiveciu Marian 

Grup Parlamentar al PSD + PC 
Judet Buzau 

 

- Realizarea lucrarilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale 
- Bugetul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

80.  Anexa 3/27 – capitolul 5000 
grupa 51 – titlul VI 
transferuri 

Modernizare şi consolidare Camin 
Cultural Săpoca, Comuna Săpoca, 
Judeţ Buzău = 998.000 lei 
 

Deputat 
Ghiveciu Marian 

Grup Parlamentar al PSD + PC 
Judet Buzau 

 

- Realizarea lucrarilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale 
- Bugetul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

81.  Anexa 3/27 – capitolul 5000 
grupa 51 – titlul VI 
transferuri 

Modernizare şi consolidare Camin 
Cultural, Comuna Cilibia, Judeţ 
Buzău = 650.000 lei 
 

Deputat 
Ghiveciu Marian 

Grup Parlamentar al PSD + PC 

- Realizarea lucrarilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale 
- Bugetul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
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Judet Buzau 
 

82.  Anexa 3/27 – capitolul 5000 
grupa 51 – titlul VI 
transferuri 

Reabilitare Camin Cultural, Comuna 
Murgeşti, Judeţ Buzău = 300.000 lei 
 

Deputat 
Ghiveciu Marian 

Grup Parlamentar al PSD + PC 
Judet Buzau 

 

- Realizarea lucrarilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale 
- Bugetul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

83.  Anexa 3/27 – capitolul 5000 
grupa 51 – titlul VI 
transferuri 

Reabilitare Camin Cultural Sat Lipia, 
Comuna Merei, Judeţ Buzău = 
700.000 lei 
 

Deputat 
Ghiveciu Marian 

Grup Parlamentar al PSD + PC 
Judet Buzau 

 

- Realizarea lucrarilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale 
- Bugetul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

84.  Anexa 3/27 – capitolul 5000 
grupa 51 – titlul VI 
transferuri 

Reabilitare Camin Cultural Merei, 
Comuna Merei, Judeţ Buzău = 
700.000 lei 
 

Deputat 
Ghiveciu Marian 

Grup Parlamentar al PSD + PC 
Judet Buzau 

 

- Realizarea lucrarilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale 
- Bugetul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

85.  Anexa 3/27 – capitolul 6710 
grupa 70 
cheltuieli de capitol 

Finalizare lucrări de construcţie 
biserică  sat Terca, Comuna Lopătari, 
Judeţ Buzău = 200.000 lei 
 

Deputat 

Finalizarea lucrarilor de investiţii 
Bugetul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
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Ghiveciu Marian 
Grup Parlamentar al PSD + PC 

Judet Buzau 
 

 

86.  Anexa 3/27 – capitolul 6710 
grupa 70 
cheltuieli de capitol 

Întreţinere si gospodărire Biserici din 
Sat Păltiniş şi Gura Teghii, Comuna 
Gura Teghii, Judeţ Buzău = 70.000 
lei 
 

Deputat 
Ghiveciu Marian 

Grup Parlamentar al PSD + PC 
Judet Buzau 

 

Finalizarea lucrarilor de investiţii 
Bugetul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

87.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 cap 5001, titlul 
71, art. 01, alin. 1 - Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 360 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local Salcuta 
pentru reabilitarea caminului cultural 
din comuna Salcuta, judetul Dolj 
 
AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 
MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

88.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 cap 5001, titlul 
71, art. 01, alin. 1 - Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 1300 mii RON, sumă 
necesară pentru construirea 
Caminului Cultural, in comuna 
Bucovat, judetul Dolj 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
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AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 
MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC

89.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 cap 5001, titlul 
71, art. 01, alin. 1 - Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 300 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local Vartop 
pentru finalizarea Bisericii ortodoxe 
din comuna Vartop, judetul Dolj. 
 
AUTORI: : Deputat Iulian 
Claudiu MANDA si Grupul 
Parlamentar PSD+ PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

90.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 cap 5001, titlul 
71, art. 01, alin. 1 - Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 5100 mii RON, sumă 
necesară pentru reabilitare Camin 
Cultural din comuna Maglavit, 
judetul Dolj. 
 
AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 
MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

91.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 cap 5001, titlul 
71, art. 01, alin. 1 - Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 500 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local Unirea 
pentru finalizarea Caminului Cultural 
din comuna Unirea, judetul Dolj. 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
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AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 
MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC

92.   Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 cap 5001, titlul 
71, art. 01, alin. 1 - Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 200 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local Unirea 
pentru finalizarea constructiei pietei 
agro-alimentare din comuna Unirea, 
judetul Dolj. 
 
AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 
MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a 
construirii de piete agro-
alimentare. 

93.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 cap 5001, titlul 
71, art. 01, alin. 1 - Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 600 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local Motatei 
pentru constructie piata agro-
alimentara din comuna Motatei, 
judetul Dolj. 
 
AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 
MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a 
construirii de piete agro-
alimentare. 

94.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 cap 5001, titlul 
71, art. 01, alin. 1 - Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 350 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local Plenita 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
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pentru amenajarea unei piete agro-
alimentare din comuna Plenita, 
judetul Dolj. 
AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 
MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC 

Patrimoniului Naţional 
pentru amenajarea de piete 
agro-alimentare. 

95.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 cap 5001, titlul 
71, art. 01, alin. 1 - Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 360 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local Salcuta 
pentru reabilitarea caminului cultural 
din comuna Salcuta, judetul Dolj 
 
AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 
MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

96.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 cap 5001, titlul 
71, art. 01, alin. 1 - Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 1300 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local Bucovat 
pentru construirea Caminului 
Cultural, in comuna Bucovat, judetul 
Dolj 
 
AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 
MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

97.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 cap 5001, titlul 
71, art. 01, alin. 1 - Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 130 mii RON, sumă 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
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necesară Consiliului Local Salcuta 
pentru amenajare parc, sat Tencanau, 
comuna Salcuta, judetul Dolj 
 
AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 
MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC

MCPN. 
 

98.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 cap 5001, titlul 
71, art. 01, alin. 1 - Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 500 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local Motatei 
pentru amenajare parc in comuna 
Motatei, judetul Dolj 
 
AUTORI: Deputat Iulian Claudiu 
MANDA si Grupul Parlamentar 
PSD+ PC

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

99.  Anexa 3/27/02 –cap.5001- grupa 51 
– titlul VI-art.01-alin.01 

Consolidare biserica „Adormirea 
Maicii Domnului”, sat Livadea, 
comuna Vărbilău, Prahova 
 
Valoare: 450000 RON  
 
 
 
 
 
 
 
 
Deputat Marian Florian Săniuţă - 
PSD 

Biserica „Adormirea Maicii 
Domnului” din satul Livadea are 
arondaţi peste 1500 de enoriaşi. A 
fost afectată de cutremurele din 
1986 şi 1990, prezintă fisuri (la 
vedere), iar din lipsă de fonduri nu 
s-au făcut niciodată reparaţii./ 
Bugetul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
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100.  

Anexa 3 / 27 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   
Biserică, comuna Vadu Sapat, 
Judetul  Prahova – continuare lucrări 
renovare 
 
Suma alocată: 200 mii lei 
 
 
Deputat Adrian Năstase 

Grupul PSD+PC – Camera 
Deputaţilor 
 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2011 la Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

101.  

Anexa 3 / 27 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   
Cămin Cultural, Sat Perşunari, 
comuna Gura Vadului, Judeţul 
Prahova – construire 
 
Suma alocată: 265 mii lei 
 
 
Deputat Adrian Năstase 

Grupul PSD+PC – Camera 
Deputaţilor 
 

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2011 la Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

102.  
Anexa 3 / 27 / 29 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII   

Prin introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2011 la Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
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Cămin Cultural, comuna Jugureni, 
Judeţul Prahova – reabilitare şi 
dotare 
 
Suma alocată: 1.390,254 mii lei 
 
 
Deputat Adrian Năstase 

Grupul PSD+PC – Camera 
Deputaţilor 
 

de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

103.  Anexa 3/27/02 
Cap.6701 
Subcap.03 

Paragraf 14 

Se suplimentează cu suma de 900 
mii lei finalizarea investiţiei 
„Construire Cămin Cultural Girov”, 
comuna Girov, judeţul Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Suma este necesară continuării şi 
finalizării investiţiei 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

104.  Anexa 3/27/02 
Cap.6701 
Subcap.03 

Paragraf 14 

Se aprobă alocarea sumei de 400 mii 
lei necesară investiţiei „Reabilitare şi 
extindere Cămin Cultural”, comuna 
Panceşti, judeţul Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Suma este necesară reabilitării 
căminului cultural 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

105.  Anexa 3/27/02 
Cap.6701 
Subcap.03 

Se aprobă alocarea sumei de 1.400 
mii lei necesară investiţiei 
„Construire Cămin Cultural + 

Pentru această investiţie s-a 
executat proiectul tehnico-
economic. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
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Paragraf 14 Bibliotecă”, comuna Timişeşti, 
judeţul Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

106.  Anexa 3/27/02 
Cap.6701 
Subcap.03 

Paragraf 14 

Se suplimentează cu suma de 
293.330 lei finalizarea investiţiei 
„Construire Cămin Cultural  + 
Bibliotecă”, sat Dumbrava, comuna 
Timişeşti, judeţul Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Valoarea iniţială a investiţiei a fost 
de 1.200 mii lei din care s-au 
executat lucrări în valoare de 
900.770,70 lei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

107.  Anexa 3/27/02 
Cap.6701 
Subcap.03 

Paragraf 14 

Se aprobă alocarea sumei de 
1.319,958 mii lei necesară 
investiţiei investiţiei 
„Reabilitare Cămin Cultural 
în satul Ghindăoani”, comuna 
Ghindăoani, judeţul Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan 
CHELARU 

Suma este necesară 
demarării proiectului 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
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108.   Anexa 3/27/02 
Cap.6701 
Grupa 01 

Paragraf 03 

Se aprobă alocarea sumei de 
3.500.000 lei necesară 
investiţiei „Reabilitare și 
consolidare Bibliotecă 
Municipală Roman” Roman, 
judeţul Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan 
CHELARU 

Suma este necesară 
demarării proiectului 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în 
bugetul Ministerului Culturii 
şi Patrimoniul  Naţional se 
cuprind numai cheltuieli 
pentru institutiile din 
subordinea acestuia, iar 
Biblioteca Municipala 
Roman nu este subordonata 
ministerului. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

109.  Anexa 3/27/02 
Cap.6701 
Subcap.03 

Paragraf 14 

Se suplimentează cu suma de 
150.000 lei cheltuielile 
necesare finalizării investiţiei 
„Construire Cămin cultural 
Tip II,  Petricani” comuna 
Petricani, judeţul Neamţ 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan 

Suma este necesară pentru a 
demara proiectul. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
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CHELARU 
110.  Anexa 3/27 Ministerul Culturii si 

Patrimoniului National 
Alocarea sumei 1.229.000,54 lei 
pentru  reabilitare-consolidare, 
modernizare, extindere si dotare 
Camin Cultural comuna Baia de Fier,  
judetul Gorj. 
 
Surupaceanu Mugurel, deputat PSD 

Fondul de Rezerva al Guvernului Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

111.  Anexa 3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Alocarea sumei 350.000 lei pentru  
modernizare si dotare Camin 
Cultural si Biblioteca din comuna 
Stoina,  judetul Gorj. 
 
Surupaceanu Mugurel, deputat PSD 

Fondul de Rezerva al Guvernului Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

112.  Anexa 3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Alocarea sumei 521.000 lei pentru  
construirea unei biserici in satul 
Toiaga din comuna Stoina,  judetul 
Gorj. 
 
Surupaceanu Mugurel, deputat PSD 

Fondul de Rezerva al Guvernului Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

113.  Anexa 3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Alocarea sumei 142.000 lei pentru  
lucrari de reparatii a bisericii Stoinita 
din comuna Stoina,  judetul Gorj. 
 
Surupaceanu Mugurel, deputat PSD 

Fondul de Rezerva al Guvernului Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
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Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

114.  MINISTERUL CULTURII SI 
PATRIMONIULUI NATIONAL 

 

6701 CULTURA, RECREERE SI 
RELIGIE 

 
Se suplimenteaza cu 5.000 mii lei 
pentru continuarea obiectivului de 
investitii Catedrala Sf Cuvioasa 

Parascheva Focsani   
SENATOR   MIRON TUDOR 

MITREA 

DEPUTAT  CRISTIAN 

DUMITRESCU 

DEPUTAT CIPRIAN NICA 

DEPUTAT ANGEL TÎLVĂR 

GRUP   PSD 

Valoarea totala a investitiei este 
de cca. 10.000 mii lei, iar pana 
la finele anului 2010 s-au 
executat lucrari in suma de 
5.000 mii lei. In judetul Vrancea 
nu exista un lacas de cult cu 
statut de catedrala in scopul 
infiintarii Episcopiei Vrancei.   
Sursă de finanţare: 
Taxa pe valoarea adăugată  

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

115.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Anexa 3/27 

Răscumpărarea imobilului „Cula 
Greceanu” - Măldăreşti, judeţul 
Vâlcea  
Sumă necesară: 1.400 mii lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Imobilul a fost retrocedat prin lege 
foştilor proprietari în anul 2007. 
„Cula Greceanu” face parte 
integrată din Complexul Muzeal 
Măldăreşti. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sursa de finanţare propusă, 
nu poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
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utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

116.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Anexa 3/27 

Construirea unui local pentru Casa 
de Cultură a municipiului Drăgăşani 
Valoarea pentru 2009 este de 2.000 
mii lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Imobil  unde a fost Casa de Cultura 
a fost retrocedat vechilor 
proprietari; 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

117.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Anexa 3/27 

Achiziţionarea spaţiului retrocedat 
pentru păstrarea Secţiei de 
Arheologie şi Carte Religioasă 
Veche din Oraşul Băile Govora, 
parte integrată a Muzeului Judeţean 
Vâlcea. 
Valoarea de achiziţionare a 
imobilului este de 1850 mii lei. 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Spaţiul a fost retrocedat foştilor 
proprietari  
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
exista baza legala. In bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniul  Naţional se 
cuprind numai cheltuieli 
pentru institutiile din 
subordinea acestuia, iar 
Muzeul Judetean Valcea nu 
este subordonat ministerului. 

118.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Anexa 3/27 

Reabilitare şi modernizare Cămin 
cultural Gh. Bodei, comuna  
Bărbăteşti 
 700.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Clădirea actuală este deteriorată şi 
nu mai permite organizarea 
activităţilor culturale 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

119.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Anexa 3/27 

Reabilitare şi modernizare Cămin 
cultural Bistriţa,   comuna  Costeşti 
500.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Clădirea actuală este deteriorată şi 
nu mai permite organizarea 
activităţilor culturale 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

120.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului Reabilitare şi modernizare Cămin Clădirea actuală este deteriorată şi Se propune respingerea, 
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Naţional 
Anexa 3/27 

cultural Rugetu, comuna  Slătioara 
500.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

nu mai permite organizarea 
activităţilor culturale 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

121.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Anexa 3/27 

Reabilitare şi modernizare Cămin 
cultural Buneşti,   comuna  Buneşti 
300.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Clădirea actuală este deteriorată şi 
nu mai permite organizarea 
activităţilor culturale 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

122.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Anexa 3/27 

Reabilitare şi modernizare Cămin 
cultural Tomsani,  comuna  Tomşani 
600.000 lei 

Lucrări începute şi nefinalizate din 
anul 2009 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

123.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Anexa 3/27 

Reabilitare şi modernizare Cămin 
cultural sat Cernişoara,   comuna  
Cernişoara 
500.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Lucrări începute şi nefinalizate din 
anul 2009 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

124.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Anexa 3/27 

Reabilitare şi modernizare Cămin 
cultural  Mateeşti ,   comuna   
Mateeşti 
500.000 lei 
Autor: Aurel Vlădoiu - PSD 

Lucrări începute şi nefinalizate din 
anul 2009 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

125.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Anexa 3/27 

Reabilitare şi modernizare Cămin 
cultural Folestii de Jos,  comuna  
Tomşani 
500.000 lei 

Lucrări începute şi nefinalizate din 
anul 2009 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
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MCPN. 
 

126.   Anexa 3/27 - Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional   

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional  la Capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie”, 
Subcapitolul 03 paragraful 14 Centre 
culturale  cu suma de 100 mii lei 
pentru: 
 
 
1. Reabilitarea Căminului cultural 
din satul Colţii de Jos, com. Colţi, 
jud. Buzău – 100 mii lei 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
Autor: Dl. Adrian Mocanu – dep. 
PSD 
 
 

Sumele sunt necesare pentru lucrări 
de reparaţie şi consolidare pentru 
buna desfăşurare a activităţii  
unităţii de cultură menţionată. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

127.  Anexa 3/27 – Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional cu suma de 27469  mii lei 
pentru: 
1. Reabilitare Cămin cultural com. 
Toteşti, jud. Hunedoara – 228 mii 
lei; 
2. Reabilitare Cămin cultural com. 
Carneşti, jud. Hunedoara –600 mii 
lei; 

Caminele culturale mentionate 
trebuie neaparat reabilitate pentru a 
deveni functionale. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
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3. Reabilitare, modernizare şi dotare 
aşezământ cultural sat Bozeş, jud. 
Hunedoara – 985 mii lei; 
4. Cămin cultural Homorod Joseni, 
jud. Hunedoara – 10 mii lei; 
5. Cămin culturalGeoagiu- Băi, jud. 
Hunedoara – 20 mii lei; 
6. Cămin culturalVăleni, jud. 
Hunedoara – 10 mii lei; 
7. Scenă spectacol în aer liber, 
Geoagiu, jud. Hunedoara – 40 mii 
lei; 
8. Iluminat Situl arheologic Dâmbul 
Romanilor, Geoagiu, jud. Hunedoara 
– 20 mii lei; 
9. Drumul Romanilor împrejmuire şi 
marcaje, Geoagiu, jud. Hunedoara – 
15 mii lei; 
10. Modernizare Cămin cultural 
Hasdau, com. Topliţa, jud. 
Hunedoara – 1704 mii lei; 
11. Reparaţii capitale Cămin cultural 
Tîmpa, jud. Hunedoara – 900 mii lei; 
12.Reabilitare cămine culturale în 
comuna Ghelari, jud. Hunedoara – 
1300 mii lei; 
13. Cămin cultural Sohodol, jud. 
Hunedoara – 200 mii lei; 
14. Aşezământ cultural satul Salasu 
de Jos, jud. Hunedoara – 800 mii lei; 
15. Reparaţie capitală Bibliotaca 
municipală „Gheoghe Pârvu” , Brad, 
jud. Hunedoara – 700 mii lei; 
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16. Reparaţie capitală 
Cinematograful Zarand, Brad, jud. 
Hunedoara – 3600 mii lei; 
17. Reabilitare cămine culturale în 
comuna Blăjeni, jud. Hunedoara –20 
mii lei; 
18. Reparaţii cămine culturale com. 
Bucureşci, jud. Hunedoara  500 mii 
lei 
19. Reparaţii capitale Căminul  
cultural din satul Băita, jud. 
Hunedoara – 100 mii lei 
20. Construire Cămin cultural în 
satul Crăciuneşti, jud. Hunedoara – 
400 mii lei 
21. Finalizare reabilitare Cămin 
cultural Glodghilesti, jud. Hunedoara 
– 240 mii lei 
22. Reabilitare Cămin cultural Tisa, 
jud. Hunedoara -364 mii lei 
23. Reparaţii Cămin cultural 
Câmpuri de Sus, jud. Hunedoara – 
35 mii lei 
24. Reparaţii cămine culturale com. 
Şoimuş, jud. Hunedoara – 720 mii lei 
25. Cămin cultural Mintia, jud. 
Hunedoara – 13000 mii lei 
26. Cămin cultural Leşnic, jud. 
Hunedoara – 150 mii lei  
27. Cămin cultural Veţel, jud. 
Hunedoara – 700 mii lei 
28. Cămin cultural Tomeşti, jud. 
Hunedoara –28 mii lei 
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29. Repaţii Cămin cultural Vulcan, 
com. Buceş jud. Hunedoara – 80 mii 
lei. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
 
Autor : Deputat Laurenţiu Nistor - 
Grup PSD + PC 
 

128.  Anexa 3/27 Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se suplimentează suma prevăzută în  
Anexa 3/27, Capitolul 6701, Cultură, 
recreere şi Religie, Grupa 71, alineat 
01  cu suma de   2000 mii lei 
necesară pentru reabilitarea 
Episcopiei Slatinii şi Romanaţiului.. 
 
 
Autori : Iordache Florin, Deputat 
PSD+PC şi Grupul parlamentar  
PSD+PC din Camera Deputaţilor 

Asigurarea acestei sume necesară 
reabilitării şi modernizării lăcaşului 
de cult va duce la stimularea vieţii 
culturale în cadrul comunităţii 
locale, la promovarea, protejarea şi 
punerea în valoare a patrimoniului 
cultural şi material al comunităţii 
locale, avându-se în vedere faptul 
că foarte multe clădiri ale lăcaşelor 
de cult se află în patrimoniul 
naţional. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

129.   
Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii si Patrimoniului 
National 

 
Alocarea sumei de 400 mii lei 
Comunei Arpasu de Jos, Judetul 
Sibiu, pentru reabilitarea caminelor 
culturale din satele apartinatoare, 
Arpasu de Jos si Arpasu de Sus.  

 
Motivatia amendamentului 
  Cele doua camine culturale se afla 
intr-o stare avansata de degradare, 
iar comuna este una saraca, cu 
venituri proprii mici. Ambele sate 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
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Autor 
  Dep.Silvestru-Mircea Lup 
               Grup PSD+PC 

au o numeroasa populatie, 
aproximativ 1200 locuitori fiecare 
si o bogata si veche traditie in 
manifestarea artistica si culturala. 
 
 Sursa de finantare 
   Bugetul Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National, prin 
redistribuirea sumelor prevazute 
prin Proiectul Legii bugetului de 
stat pe anul 2011. 

130.   
Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii si Patrimoniului 
National 

 
Alocarea sumei de 300 mii lei 
Comunei Rosia, Judetul Sibiu, 
pentu finalizarea lucrarii noi de 
investitie „Camin culturalin 
Localitatea Rosia.”.  
 
 
 
 
 
 
 
Autor 
  Dep.Silvestru-Mircea Lup 
               Grup PSD+PC 

 
Motivatia amendamentului 
   Din surse proprii, Comuna Rosia 
a inceput si a finantat pana aproape 
de finalizare lucrarea de investitie 
precizata. Fiind o comunitate 
saraca, cu venituri mici, formata in 
cea mai mare parte din rromi, 
autoritatile locale nu mai au bani 
pentru a finaliza lucrarea.  
 
 Sursa de finantare 
   Bugetul Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National, prin 
redistribuirea sumelor prevazute 
prin Proiectul Legii bugetului de 
stat pe anul 2011. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

131.   
Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii si Patrimoniului 
National 

 
Alocarea sumei de 300 mii lei 
Comunei Boita, Judetul Sibiu, 
pentu finalizarea lucrarii noi de 
investitie „ Modernizarea Caminului 

 
Motivatia amendamentului 
    Fiind o unitate-administrativ 
noua, Comuna Boita a inceput sa-si 
construiasca si sa-si modernizeze 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
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cultural din Localitatea Boita”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor 
  Dep.Silvestru-Mircea Lup 
               Grup PSD+PC 

sediile institutiilor publice si de 
cultura.  
    In acest sens a fost finalizata 
scoala noua, gradinita noua, sediu 
nou pentru primarie, etc. Fata de 
aceste eforturi financiare nu mai are 
resurse pentru modernizarea 
caminului cultural. 
 Sursa de finantare 
   Bugetul Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National, prin 
redistribuirea sumelor prevazute 
prin Proiectul Legii bugetului de 
stat pe anul 2011. 

 

132.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, Anexa 3/27/02, capitolul 
5001, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 18- Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale şi pentru unităţi de 
cultura. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
2.000 mii lei pentru reabilitarea 
Cinematografului „Unirea” 
Zimnicea. Jud. Teleorman 
 
 
 
Iniţiator: Nicolae Bănicioiu – 
deputat GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC şi Grupul  
parlamentar GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+PC din 
Camera Deputaţilor

Starea actuală necesită reabilitarea 
construcţiei existente, amenajarea 
sălilor de spectacol şi dotarea cu 
aparatură de specialitate pentru 
proiecţia de film. Menţionăm că 
este singurul cinematograf din oraş  
şi din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de obiective de investitii din 
bugetul MCPN. 
 

133.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, Anexa 3/27/02, capitolul 
5001, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 18- Transferuri de la 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma 300 
mii lei pentru reabilitarea Căminului 

Căminul este într-o stare avansată 
de degradare, având nevoie de 
reparaţii capitale. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
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bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale şi pentru unităţi de 
cultura. 

Cultural, comuna Izvoarele, jud. 
Teleorman 
 
 
Iniţiator: Nicolae Bănicioiu – 
deputat GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC şi Grupul  
parlamentar GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+PC din 
Camera Deputaţilor

 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

MCPN. 
 

134.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, Anexa 3/27/02, capitolul 
5001, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 18- Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale şi pentru unităţi de 
cultura. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
300 mii lei pentru reabilitarea 
Căminului Cultural din localitatea 
Brânceni, jud. Teleorman 
 
 
Iniţiator: Nicolae Bănicioiu – 
deputat GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC şi Grupul  
parlamentar GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+PC din 
Camera Deputaţilor

Căminul este într-o stare avansată 
de degradare, având nevoie de 
reparaţii capitale. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

135.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, Anexa 3/27/02, capitolul 
5001, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 18- Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale şi pentru unităţi de 
cultura. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
500 mii lei pentru reabilitarea 
Căminului Cultural din localitatea 
Furculeşti, jud. Teleorman. 
 
Iniţiator: Nicolae Bănicioiu – 
deputat GRUPUL PARLAMENTAR 

Căminul este într-o stare avansată 
de degradare, având nevoie de 
reparaţii capitale. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
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PSD+PC+PC şi Grupul  
parlamentar GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+PC din 
Camera Deputaţilor

136.  Bugetul Ministerului Culturii 3/37        Cămine culturale, 
construcţie, reabilitare şi 
continuarea unor lucrări de 
investiţii                                            
                                    1500 mii lei 
     din care: 
1. Reabilitare Cămin Cultural sat 

Giuleşti, comuna Boroaia, jud. 
Suceava………...450 mii lei, 

2. Reabilitare Cămin Cultural sat 
Săcuţa , comuna Boroaia, jud. 
Suceava….……….350 mii lei, 

3. Finalizare construcţie Cămin 
Cultural Manolea , comuna 
Forăşti, jud. 
Suceava………..700 mii lei. 

 
 

Autor: Stan Ioan, deputat,   
Alianţa politică GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+ PC 

 

Pentru buna funcţionare a 
administraţiei publice comunale, 
promovarea culturii şi soluţionarea 
cererii cetăţenilor. 
 
Sursa : Redistribuire din Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

137.  Bugetul Ministerului Culturii 3/27        Cămine culturale, 
construcţie, reabilitare şi 
continuarea unor lucrări de 
investiţii                                            
                                    1500 mii lei 
     din care: 
4. Reabilitare Cămin Cultural sat 

Pentru buna funcţionare a 
administraţiei publice comunale, 
promovarea culturii şi soluţionarea 
cererii cetăţenilor. 
 
Sursa : Redistribuire din Fondul de 
rezervă al Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
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Giuleşti, comuna Boroaia, jud. 
Suceava………...450 mii lei, 

5. Reabilitare Cămin Cultural sat 
Săcuţa , comuna Boroaia, jud. 
Suceava….……….350 mii lei, 

6. Finalizare construcţie Cămin 
Cultural Manolea , comuna 
Forăşti, jud. 
Suceava………..700 mii lei. 

 
 

Autor: Stan Ioan, deputat,   
Alianţa politică GRUPUL 
PARLAMENTAR PSD+PC+ PC 

 

 

138.  MINISTERUL CULTURII SI 
PATRIMONIULUI NATIONAL 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 50.000 
RON pentru modernizarea căminului 
cultural din comuna Tătăranu 
Autor: Tîlvăr Angel- deputat 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 

Modernizarea instituţiilor de 
cultură va duce la creşterea 
gradului de acces şi participare la 
viata culturala în cadrul 
comunităţilor locale. 
Sursa de finantare: 
  Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

139.  MINISTERUL CULTURII SI 
PATRIMONIULUI NATIONAL 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 79.800 
RON pentru continuarea picturii 
murale în Biserica „Sfinţii Mihail şi 
Gavril” din comuna Milcovul 
Autor: Tîlvăr Angel- deputat 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 

Finalizarea construcţiei lăcaşului de 
cult 
Proiectul este aprobat de Episcopia 
Buzăului 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
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140.  MINISTERUL CULTURII SI 

PATRIMONIULUI NATIONAL 
Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 540.000 
RON pentru începerea realizării 
picturii murale la Biserica „Sfinţii 
Împăraţi Constantin şi Elena” din 
comuna Milcovul 
Autor: Tîlvăr Angel- deputat 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 

Continuarea lucrărilor la Biserica 
„Sfinţii Împăraţi Constantin şi 
Elena” , inaugurată în iulie 2010   
 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
pictura la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

141.  MINISTERUL CULTURII SI 
PATRIMONIULUI NATIONAL 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 
1.000.000 RON pentru reabilitarea 
Căminului Cultural 
“Prof.N.Ciorascu” din comuna 
Gugeşti 
Autor: Tîlvăr Angel- deputat 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 

Modernizarea instituţiilor de 
cultură va duce la creşterea 
gradului de acces şi participare la 
viata culturala în cadrul 
comunităţilor locale. 
Pentru acest proiect exista intocmit 
atat studiu de fezabilitate cat si 
proiectul tehnic. 
Sursa de finantare: 
  Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

142.  MINISTERUL CULTURII SI 
PATRIMONIULUI NATIONAL 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 400.000 
RON pentru reabilitarea Căminelor 
Culturale  din satele Naneşti şi 
Călienii Vechi din comuna Năneşti 
Autor: Tîlvăr Angel- deputat 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 

Modernizarea instituţiilor de 
cultură va duce la creşterea 
gradului de acces şi participare la 
viata culturala în cadrul 
comunităţilor locale. 
Pentru acest proiect exista intocmit 
atat studiu de fezabilitate cat si 
proiectul tehnic. 
Sursa de finantare: 
  Fondul de rezerva la dispozitia 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
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Guvernului 
143.  Anexa 3/27 Ministerul Culturii şi 

Patrimoniului Naţional 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional cu suma de 1500 mii lei, 
pentru obiectivul ”Cămin Cultural” 
în comuna Crivăţ, judeţul Călăraşi. 
Autori: 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
-Deputat  DAMIAN IOAN – 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
 

Pentru asigurarea condiţiilor 
necesare desfăşurării activităţilor 
culturale într-o comună recent 
înfiinţată. 
 
Sursa de finanţare –Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

144.  Anexa 3/27 Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional cu suma de 500 mii lei, 
pentru obiectivul ”Construcţie Cămin 
Cultural” în comuna Dragalina, 
judeţul Călăraşi. 
Autori: 
-Deputat BOABEŞ DUMITRU 
-Deputat  NICULESCU-MIZIL 
OANA- 
-Deputat  DAMIAN IOAN – 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
 

Pentru asigurarea condiţiilor 
necesare desfăşurării 
activităţilorculturale din comună. 
 
Sursa de finanţare –Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
 

145.  Anexa 3/27 – capitolul 5000 
grupa 51 – titlul VI 
transferuri 

Se propune alocarea sumei de 800 
mii lei pentru Caminul Cultural, 
din comuna Granicesti, Judetul 
Suceava 
Autor: deputat GRUPUL 

Motivare: suma este necesara 
pentru finalizarea lucrarilor la 
Caminul Cultural care constau din 
finisari, instalatie electrica si 
mobilier 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul 
MCPN. 
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PARLAMENTAR PSD+PC Eugen 
Bejinariu 

Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

 

146.   Anexa. Nr. 3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
Capitolul 67.01 ”Cultură, recreare 
şi religie”, titlul 59 ”Alte cheltuieli” 
articolul 12 ”Susţinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional cu suma de 25 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor la 
Biserica “Sfântul Gheorghe“ din sat 
Huţu, comuna Găiceana, judeţul 
Bacău 
 
Autor 
Deputat: Petru Gabriel Vlase - 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
  

 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

147.   Anexa. Nr. 3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
Capitolul 67.01 ”Cultură, recreare 
şi religie”, titlul 59 ”Alte cheltuieli” 
articolul 12 ”Susţinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional cu suma de 25 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor la 
Biserica “Sfânta Treime“ din sat 
Găiceana, comuna Găiceana, judeţul 
Bacău 
 
Autor 
Deputat: Petru Gabriel Vlase - 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
  

 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

148.   Anexa. Nr. 3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
Capitolul 67.01 ”Cultură, recreare 
şi religie”, titlul 59 ”Alte cheltuieli” 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional cu suma de 25 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor la 

 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
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articolul 12 ”Susţinerea cultelor” Biserica “Sfânta Maria“ din sat 
Recea, comuna Găiceana, judeţul 
Bacău 
 
Autor 
Deputat: Petru Gabriel Vlase – 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
  

Guvernului. poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

149.   Anexa. Nr. 3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
Capitolul 67.01 ”Cultură, recreare 
şi religie”, titlul 59 ”Alte cheltuieli” 
articolul 12 ”Susţinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional cu suma de 100 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor la 
Mănăstirea “Sfântul Cuvios Antipa” 
din sat Calapodeşti, comuna Dealu 
Morii, judeţul Bacău 
 
Autor 
Deputat: Petru Gabriel Vlase – 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
  

 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

150.   Anexa. Nr. 3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
Capitolul 67.01 ”Cultură, recreare 
şi religie”, titlul 59 ”Alte cheltuieli” 
articolul 12 ”Susţinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional cu suma de 100 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor la 
Parohia Gherdana, Biserica 
Adormirea Maicii Domnului din sat 
Drăgeşti, comuna Tătărăşti, judeţul 
Bacău 
 
Autor 
Deputat: Petru Gabriel Vlase – 

 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
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GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
  

151.   Anexa. Nr. 3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
Capitolul 67.01 ”Cultură, recreare 
şi religie”, titlul 59 ”Alte cheltuieli” 
articolul 12 ”Susţinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional cu suma de 100 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor la 
Parohia Ortodoxă – Biserica “Sfântul 
Petru şi Pavel” din sat Valea 
Budului, comuna Mărgineni, judeţul 
Bacău 
 
Autor 
Deputat: Petru Gabriel Vlase – 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
  

 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

152.  Anexa. Nr. 3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
Capitolul 67.01 ”Cultură, recreare 
şi religie”, titlul 59 ”Alte cheltuieli” 
articolul 12 ”Susţinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional cu suma de 50 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor la 
Protopopiatul Bacău Sud, Bacău, 
judeţul Bacău 
 
 
Autor 
Deputat: Petru Gabriel Vlase - 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
 

 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

153.  Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Se propune alocarea sumei de 25 mii 
lei pentru construcţii Biserica Sfânta 
Parascheva, proiectare, studiu 

 
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
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specialitate, sat Dieneţ, comuna 
Pânceşti, judetul Bacau. 
 
Autor 
Deputat: Petru Gabriel Vlase - 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
  

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

154.  Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional  

Se propune alocarea sumei de 25 mii 
lei pentru reconstrucţii Biserica cu 
hramul Sfânta Parascheva, 
proiectare, studiu specialitate, sat 
Petreşti, comuna Pânceşti, judetul 
Bacau. 
 
Autor 
Deputat: Petru Gabriel Vlase - 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
  

 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

155.   Anexa. Nr. 3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
Capitolul 67.01 ”Cultură, recreare 
şi religie”, titlul 59 ”Alte cheltuieli” 
articolul 12 ”Susţinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional cu suma de 30 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor la 
Biserica Ortodoxă ”Izvorul 
Tămăduirii”, sat Sascut, comuna 
Sascut, județul Bacău 
 
Autor 
Deputat: Petru Gabriel Vlase - 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
  

 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
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156.   Anexa. Nr. 3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
Capitolul 67.01 ”Cultură, recreare 
şi religie”, titlul 59 ”Alte cheltuieli” 
articolul 12 ”Susţinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional cu suma de 25 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor la 
Biserica Nr. 2 ”Sfântul Ilie şi Sfântul 
Nicolae”, sat Valea Seacă, comuna 
Valea Seacă, judeţul Bacău 
 
Autor 
Deputat: Petru Gabriel Vlase - 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
  

 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

157.   Anexa. Nr. 3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
Capitolul 67.01 ”Cultură, recreare 
şi religie”, titlul 59 ”Alte cheltuieli” 
articolul 12 ”Susţinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional cu suma de 25 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor la 
Biserica ”Sfântul Nicolae”, Parohia 
Mândrişca, sat Mândrişca, comuna 
Valea Seacă, judeţul Bacău 
 
Autor 
Deputat: Petru Gabriel Vlase - 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
  

 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

158.   Anexa. Nr. 3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
Capitolul 67.01 ”Cultură, recreare 
şi religie”, titlul 59 ”Alte cheltuieli” 
articolul 12 ”Susţinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional cu suma de 50 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor la Casa 
Parohială, Filiala Răcăciuni, Parohia 
Valea Mică, sat Valea Mică, comuna 
Cleja, judeţul Bacău 

 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 77 -

 
Autor 
Deputat: Petru Gabriel Vlase - 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
  

structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

159.   Anexa. Nr. 3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
Capitolul 67.01 ”Cultură, recreare 
şi religie”, titlul 59 ”Alte cheltuieli” 
articolul 12 ”Susţinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional cu suma de 15 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor la 
Biserica Catolică, sat Berendeşti, 
comuna Răcăciuni, judeţul Bacău 
 
Autor 
Deputat: Petru Gabriel Vlase - 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
  

 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

160.   Anexa. Nr. 3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
Capitolul 67.01 ”Cultură, recreare 
şi religie”, titlul 59 ”Alte cheltuieli” 
articolul 12 ”Susţinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional cu suma de 15 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor la 
Biserica Ortodoxă ”Sfântul Nicolae”, 
sat Răcăciuni, comuna Răcăciuni, 
judeţul Bacău 
 
Autor 
Deputat: Petru Gabriel Vlase - 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
  

 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

161.   Anexa. Nr. 3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 

 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
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Capitolul 67.01 ”Cultură, recreare 
şi religie”, titlul 59 ”Alte cheltuieli” 
articolul 12 ”Susţinerea cultelor” 

Naţional cu suma de 100 mii lei 
pentru reabilitarea Parohiei şi 
Căminului Parohial din sat Cleja, 
comuna Cleja, judeţul Bacău 
 
Autor 
Deputat: Petru Gabriel Vlase - 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
  

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

162.   Anexa. Nr. 3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
Capitolul 67.01 ”Cultură, recreare 
şi religie”, titlul 59 ”Alte cheltuieli” 
articolul 12 ”Susţinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional cu suma de 50 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor la 
Parohia Catolică “Sfântul Mihail” 
din sat Valea Mare, comuna 
Faraoani, judeţul Bacău 
 
Autor 
Deputat: Petru Gabriel Vlase - 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
  

 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

163.   Anexa. Nr. 3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
Capitolul 67.01 ”Cultură, recreare 
şi religie”, titlul 59 ”Alte cheltuieli” 
articolul 12 ”Susţinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional cu suma de 30 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor la 
Parohia Romano -Catolică “Numele 
Sfintei Fecioare” din sat Pralea, 
comuna Căiuţi, judeţul Bacău 
 
Autor 
Deputat: Petru Gabriel Vlase - 

 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
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GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
  

 

164.   Anexa. Nr. 3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
Capitolul 67.01 ”Cultură, recreare 
şi religie”, titlul 59 ”Alte cheltuieli” 
articolul 12 ”Susţinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional cu suma de 50 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor la 
Biserica “Buna Vestire şi Cuvioasa 
Parascheva” din sat Urecheşti 1, 
comuna Urecheşti, judeţul Bacău 
 
Autor 
Deputat: Petru Gabriel Vlase - 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
  

 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

165.   Anexa. Nr. 3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
Capitolul 67.01 ”Cultură, recreare 
şi religie”, titlul 59 ”Alte cheltuieli” 
articolul 12 ”Susţinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional cu suma de 50 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor la 
Biserica “Sfântul Gheorghe” din sat 
Prădaiş, comuna Huruieşti, judeţul 
Bacău 
 
Autor 
Deputat: Petru Gabriel Vlase - 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
  

 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

166.   Anexa. Nr. 3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
Capitolul 67.01 ”Cultură, recreare 
şi religie”, titlul 59 ”Alte cheltuieli” 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional cu suma de 100 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor la 

 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
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articolul 12 ”Susţinerea cultelor” Biserica Ortodoxă “Izvorul 
Tămăduirii şi Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavril “ din sat Băcioiu, 
comuna Corbasca, judeţul Bacău 
 
Autor 
Deputat: Petru Gabriel Vlase - 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
  

Guvernului. poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

167.   Anexa. Nr. 3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
Capitolul 67.01 ”Cultură, recreare 
şi religie”, titlul 59 ”Alte cheltuieli” 
articolul 12 ”Susţinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional cu suma de 50 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor la 
Biserica Ortodoxă “Sfântul 
Gheorghe şi Sfinţii Apostoli Petru şi 
Pavel“ din sat Scărişoara, comuna 
Corbasca, judeţul Bacău 
 
Autor 
Deputat: Petru Gabriel Vlase - 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
  

 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

168.   Anexa. Nr. 3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
Capitolul 67.01 ”Cultură, recreare 
şi religie”, titlul 59 ”Alte cheltuieli” 
articolul 12 ”Susţinerea cultelor” 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional cu suma de 30 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor la 
Biserica “Sfânţii Voievozi“ din sat 
Parava, comuna Parava, judeţul 
Bacău 
 
Autor 

 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
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Deputat: Petru Gabriel Vlase - 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC+PC 
 
  

Culte. 
 

169.  MINISTERUL CULTURII SI 
PATRIMONIULUI NATIONAL 
 

6701 CULTURA, RECREERE SI 
RELIGIE 
 
Se suplimenteaza cu 5.000 mii lei 
pentru continuarea obiectivului de 
investitii Catedrala Sf Cuvioasa 
Parascheva Focsani   
SENATOR MIRON TUDOR 

MITREA 

DEPUTAT  CRISTIAN 

DUMITRESCU 

DEPUTAT CIPRIAN NICA 

DEPUTAT ANGEL TÎLVĂR 

GRUPUL PARLAMENTAR 

PSD+PC 

 

Valoarea totala a investitiei este de 
cca. 10.000 mii lei, iar pana la 
finele anului 2010 s-au executat 
lucrari in suma de 5.000 mii lei. In 
judetul Vrancea nu exista un lacas 
de cult cu statut de catedrala in 
scopul infiintarii Episcopiei 
Vrancei.   

Sursă de finanţare: 
Taxa pe valoarea adăugată  

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

170.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
 

Se alocă, în cadrul bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Național, suma de 100 mii pentru 

Pentru sprijinirea unei activităţi 
culturale de calitate, care trebuie să 
se perpetueze şi în următorii ani. 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu 
este clar formulat, 
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Anexa 3 / 27 participarea la organizarea 
Festivalului Național de muzică Folk 
„Om bun”. 
 
Amendament propus de: Deputat 
Marian Neacşu şi Grupul 
Parlamentar al Alianţei PSD+PC. 

Pentru a cultiva un act cultural 
sănătos şi decent. 

neprecizându-se concret  
titlul de cheltuieli care ar 
urma să fie suplimentat. De 
asemenea, nu se specifică 
sursa de finanţare, ca atare 
contravine prevederilor 
art.138, alin.(5) din 
Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia 
„nicio cheltuială bugetară nu 
poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de 
finanţare”. 
 

171.  Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional cu 
465 mii lei pentru finalizarea, 
reabilitarea şi modernizarea lăcaşuri 
de cult din judeţul Vrancea: 
Construire lăcaşuri de cult – 
biserici în comune 
- Sala prăznuire Budesti şi Cotesti 
comuna Coteşti – 50 mii lei 
- Construire biserică comuna Păuleşti 
– 215 mii lei 
Construire lăcaşuri de cult – 
biserici în municipii şi oraşe  
- Biserica Cartier sinistraţi şi 

Biserica Cazacli oraşul Odobeşti 
– 200 mii lei 

Autor: 
Comisia pentru drepturile omului , 
culte şi problemele minorităţilor a 

 Motivare:  
Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la creşterea gradului de acces 
şi participare la cultură şi morală 
religioasă, avându-se în vedere 
faptul că foarte multe clădiri ale 
lăcaşurilor de cult se află în 
patrimoniul naţional.  
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
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Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului , culte şi 
minorităţi a Senatului. 
 
 Deputat PSD Cristian Sorin 
Dumitrescu  

172.  Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional cu 
225 mii lei pentru finalizarea, 
reabilitarea şi modernizarea lăcaşuri 
de cult din judeţul Iaşi: 
- Realizarea picturii la biserica din 
sat Zaboloteni, com. Trifeşti, jud. 
Iaşi. - Valoare 100 mii lei 

 
- Realizarea picturii la biserica din 
sat Iazu Nou, dom. Şipote, jud. Iaşi. 
- Valoare 125 mii lei. 

 
Autor:  
Comisia pentru drepturile omului , 
culte şi problemele minorităţilor a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului , culte şi 
minorităţi a Senatului. 
 
Deputat PSD Anghel Stanciu 

 Motivare: Asigurarea acestor 
sume necesare finalizării, 
reabilitării şi modernizării 
lăcaşurilor de cult va duce la 
creşterea gradului de acces şi 
participare la cultură şi morală 
religioasă, avându-se în vedere 
faptul că foarte multe clădiri ale 
lăcaşurilor de cult se află în 
patrimoniul naţional.  
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

185.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea cap 
Transferuri din bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru obiectivul 
1. Continuarea lucrarilor la Muzeul 
de arta (palatul Baroc din Timisoara) 
cu suma de 4.000.000 lei 

Lucrarea este inceputa de multi 
ani,lipsa fondurilor facand sa se 
deterioreze structura cladirii cu 
destinatie de muzeu. Este o cladire 
de referinta pentru arhitectura 
Timisoarei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat in 
bugetul MCPN nu exista 
Transferuri din bugetul de 
stat catre bugetele locale. 
Totodata sursa de finanţare 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 84 -

 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului a 
fost dimensionat astfel incat 
sa i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin. 

186.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea capiolului  
Transferuri din bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru obiectivul 
1. Continuarea lucrarilor la Muzeul 
Banatului Timisoara  cu suma de 
2.000000 lei parte de cofinantare din 
partea Consiliului Judetean Timis  
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
 

Este un obiectiv de mare 
importanta pentru regiunea Banat, 
respectiv palatul Hunianzilor 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat in 
bugetul MCPN nu exista 
Transferuri din bugetul de 
stat catre bugetele locale. 
Totodata sursa de finanţare 
propusă, nu poate fi avută în 
vedere deoarece bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului a 
fost dimensionat astfel incat 
sa i se asigure functionarea 
corespunzatoare in raport cu 
sarcinile care ii revin.

187.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea capiolului  
Transferuri din bugetul de stat catre 
bugetele locale din Fondul National 
de dezvoltare pentru obiectivul 
1. Includerea Timisoarei in 
programul national de reabilitare  a 
cladirilor istorice.  
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 

Timisoara dispune de cel mai mare 
numar de cladiri istorice  14.000 
dar nu a beneficiat de resurse de la 
bugetul de stat pentru reabiliatrea 
acestora, cu toat ca este al doilea 
mare contribuitor la bugetul statului 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu 
exista notiunea de Transferuri 
din bugetul de stat catre 
bugetele locale din Fondul 
National de Dezvoltare.  
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188.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii si 

Patrimoniului National 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National la Capitolul 6701 “Cultură, 
recreere si religie”, grupa 71, 
aliniatul 01, Constructii, cu suma de 
300 mii lei pentru  lucrări de 
construcţie la biserica din satul 
Ocolna, comuna Amarăştii de Jos, 
judeţul Dolj.  
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului in vederea 
finalizarii lacaşului de cult: turnarea 
centurii superioare, construirea 
acoperisului, tencuieli interioare si 
exterioare, pictura, mobilier din 
lemn. Investitia este inceputa si 
acest lacas sfant reprezinta singurul  
loc de rugaciune a peste 400 de 
familii.  
 
Sursa de finanţare: Anexa nr.3/44- 
Institutul Cultural Român, capitolul 
5010- Cheltuieli curente, grupa 10- 
cheltuieli de personal 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

189.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
150 mii lei la cap.bugetar 67.01 
“Sustinerea cultelor pentru 
constructia si reabilitarea de lacasuri 
de cult, precum si pentru realizarea 
de actiuni sociale, educationale si 
caritabile”, pentru realizarea picturii 
murale in Biserica „Sfintii Mihail si 
Gavril” din comuna Milcovul 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Finalizarea constructiei lacasului de 
cult 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit legii,  sustinerea 
lacasurilor de cult se face prin 
intermediul bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
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bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

190.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
200 mii lei la cap.bugetar 67.01 
“Sustinerea cultelor pentru 
constructia si reabilitarea de lacasuri 
de cult, precum si pentru realizarea 
de actiuni sociale, educationale si 
caritabile”, pentru continuarea 
lucrarilor de  constructie la Biserica 
„Sfintii Imparati Constantin si 
Elena” din comuna Milcovul 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Continuarea lucrarilor la Biserica 
„Sfintii Imparati Constantin si 
Elena”    
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit legii,  sustinerea 
lacasurilor de cult se face prin 
intermediul bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2010 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 
 

191.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 

Continuarea lucrarilor la 
reabilitarea Bisericii „Sfintii Mihail 
si Gavril”, lacasul fiind momentan 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 87 -

100 mii lei la cap.bugetar 67.01 
“Sustinerea cultelor pentru 
constructia si reabilitarea de lacasuri 
de cult, precum si pentru realizarea 
de actiuni sociale, educationale si 
caritabile”, pentru reabilitarea 
Bisericii „Sfintii Mihail si Gavril” 
din satul Mihalceni, comuna Ciorasti 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

decopertat   
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

 

investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

192.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
880,749 mii lei la cap.bugetar 67.01 
“Sustinerea cultelor pentru 
constructia si reabilitarea de lacasuri 
de cult, precum si pentru realizarea 
de actiuni sociale, educationale si 
caritabile”, pentru modernizarea 
caminului cultural din comuna 
Gologanu 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Modernizarea instituţiilor de 
cultură va duce la creşterea 
gradului de acces şi participare la 
viata culturala în cadrul 
comunităţilor locale. 
Pentru acest proiect exista intocmit 
atat studiu de fezabilitate cat si 
proiectul tehnic. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

193.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
10.000 mii lei la cap.bugetar 67.01 
“Sustinerea cultelor pentru 
constructia si reabilitarea de lacasuri 

Modernizarea instituţiilor de 
cultură va duce la creşterea 
gradului de acces şi participare la 
viata culturala în cadrul 
comunităţilor locale. 
Pentru acest proiect exista intocmit 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
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de cult, precum si pentru realizarea 
de actiuni sociale, educationale si 
caritabile”, pentru reabilitarea 
Caminului Cultural 
“Prof.N.Ciorascu” din comuna 
Gugesti 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

atat studiu de fezabilitate cat si 
proiectul tehnic. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

194.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune alocarea sumei de 
1.229.000,54 lei pentru  reabilitare-
consolidare, modernizare, extindere 
şi dotare Cămin Cultural comuna 
Baia de Fier,  judeţul Gorj. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
exista bază legala pentru 
finanţarea lucrarilor de  
reabilitare, consolidare, 
modernizare, extindere si 
dotare la Caminul cultural din 
comuna Baia de Fier din 
bugetul Ministerului Culturii 
şi Patrimoniului Naţional. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

195.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii şi Construcţie cămin cultural, comuna Pentru buna funcţionare a Se propune respingerea 
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Patrimoniului Naţional Drăguşeni, jud. Suceava  300 mii lei 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

administraţiei publice comunale şi 
soluţionarea cererii cetăţenilor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

amendamentului întrucât nu 
exista bază legala pentru 
finanţarea lucrarilor 
constructie la Caminul 
cultural din comuna 
Draguseni, jud. Suceava din 
bugetul Ministerului Culturii 
şi Patrimoniului Naţional. 
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusă, aceasta nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

196.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional după cum 
urmează: 
1. Alocarei sumei de 75.000 lei 
pentru reabilitarea Căminului 
Cultural din satul Stremt, comuna 
Stremt, judeţul Alba 
 
2. Alocarei sumei de 85.000 lei 
pentru reabilitarea Căminului 
Cultural din satul Geoagiu de Sus, 
comuna Stremt, judeţul Alba 

Aceaste sume sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor de 
construcţie, întrerupte datorită 
lipsei resurselor financiare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului şi Bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unor 
astfel de obiective.  
În ceea ce priveşte sursele de 
finanţare propuse, aceasta nu 
pot fi avut în vedere 
deoarece: 
-Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
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3. Alocarei sumei de 30.000 lei 
pentru reabilitarea Căminului 
Cultural din satul Mihalt, comuna 
Mihalt, judeţul Alba 
 
4. Alocarei sumei de 30.000 lei 
pentru reabilitarea Căminului 
Cultural din satul Cistei, comuna 
Mihalt, judeţul Alba 
 

V. Alocarei sumei de 
30.000 lei pentru 
reabilitarea 
Căminului Cultural 
din satul Obreja, 
comuna Mihalt, 
judeţul Alba 

 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
- bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului a fost dimensionat 
astfel incat sa i se asigure 
functionarea corespunzatoare 
in raport cu sarcinile care ii 
revin. 

197.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului  Culturii si 
Patrimoniului National la Capitolul 
6701 “Cultură, recreere si religie” cu 
suma de  5.000 mii lei pentru  
continuarea obiectivului de investiţii 
Catedrala Sf. Cuvioasa Parascheva 
Focşani. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Valoarea totala a investitiei este de 
cca. 10.000 mii lei, iar pana la 
finele anului 2009 s-au executat 
lucrari in suma de 4.000 mii lei. In 
judetul Vrancea nu exista un lacas 
de cult cu statut de catedrala in 
scopul infiintarii Episcopiei 
Vrancei.    
 
Sursa de finanţare: Bugetul alocat 
Secretariatului General al 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
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Guvernului 
 
 

198.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune alocarea sumei de 
2.400.000 lei, capitolul 6701- 
Cultura, Recreere şi Religie, pentru 
reabilitarea clădirii viitorului Muzeu 
Municipal Iaşi 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Este necesara reabilitatea cladirii 
viitorului Muzeu Municipal Iasi 
care este prevazut sa functioneze 
intr-o cladire monument istoric. 
 
Sursa de finantare: Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, capitolul 8001- Acţiuni 
generale economice, comerciale  şi 
de muncă 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
sursa de finantare nu poate fi 
avuta in vedere deoarece 
bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului a fost dimensionat 
astfel incat sa i se asigure 
functionarea corespunzatoare 
in raport cu sarcinile care ii 
revin. 

199.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional cu suma de 1500 mii lei, 
pentru obiectivul „Cămin Cultural” 
în comuna Crivăţ, judeţul Călăraşi. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Pentru asigurarea condiţiilor 
necesare desfăşurării activităţilor 
culturale într-o comună recent 
înfiinţată. 
  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unui 
astfel de obiectiv.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusa, aceasta nu 
poata fi avuta în vedere 
deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar.  
200.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii si 

Patrimoniului National 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional cu suma de 500 mii lei, 
pentru obiectivul „Construcţie Cămin 
Cultural” în comuna Dragalina, 
judeţul Călăraşi. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

 Pentru asigurarea condiţiilor 
necesare desfăşurării activităţilor 
culturale din comună. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetara la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unui 
astfel de obiectiv.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusa, aceasta nu 
poata fi avuta în vedere 
deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

201.  Anexa 3/27- 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Reabilitarea Cinematografului 
Retezatul, oraş Uricani, jud. 
Hunedoara  1.000 mii lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la 
promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale căminelor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unui 
astfel de obiectiv.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusa, aceasta nu 
poata fi avuta în vedere 
deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
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culturale şi lăcaşurilor de cult se 
află în patrimoniul naţional. 
 
 Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 
 

dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

202.  Anexa 3/27- 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Reabilitarea Cinematografului 
Cultural, municipiul Lupeni, jud. 
Hunedoara  1.000 mii lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la 
promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale căminelor 
culturale şi lăcaşurilor de cult se 
află în patrimoniul naţional. 
  
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unui 
astfel de obiectiv.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusa, aceasta nu 
poata fi avuta în vedere 
deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

203.  Anexa 3/27- 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Reabilitarea Clubul Pensionarilor, 
oraş Uricani, jud. Hunedoara  1.000 
mii lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
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PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la 
promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale căminelor 
culturale şi lăcaşurilor de cult se 
află în patrimoniul naţional. 
  
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 
 

Patrimoniului Naţional a unui 
astfel de obiectiv.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusa, aceasta nu 
poata fi avuta în vedere 
deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

204.  Anexa 3/27- 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Reabilitare Palatul Muncitoresc 
Lupeni, mun. Lupeni, jud. 
Hunedoara 
5.000 mii lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la 
promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale căminelor 
culturale şi lăcaşurilor de cult se 
află în patrimoniul naţional. 
  
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap. 5001, grupa 50, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unui 
astfel de obiectiv.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusa, aceasta nu 
poata fi avuta în vedere 
deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
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art. 01 
 

neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

205.  Anexa 3/27- 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Reabilitare Clubul Sindicatelor 
Vulcan, mun. Vulcan, jud. 
Hunedoara 

60 mii lei 
 

Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la 
promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale căminelor 
culturale şi lăcaşurilor de cult se 
află în patrimoniul naţional. 
  
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unui 
astfel de obiectiv.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusa, aceasta nu 
poata fi avuta în vedere 
deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar. 

206.  Anexa 3/27- 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Reabilitare Clubul Sindicatelor 
Lupeni, mun. Lupeni, jud. 
Hunedoara 

70 mii lei 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la 
promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unui 
astfel de obiectiv.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusa, aceasta nu 
poata fi avuta în vedere 
deoarece 
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multe clădiri ale căminelor 
culturale şi lăcaşurilor de cult se 
află în patrimoniul naţional. 
  
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 
 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

207.  Anexa nr. 3/27 – Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Continuare investiţiilor Cămin 
Cultural Vetel, com. Veţel, jud. 
Hunedoara -   200 mii lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi modernizării 
instituţiilor de cultură va duce la 
creşterea gradului de acces şi 
participare la cultură, la stimularea 
vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la promovarea, 
protejarea şi punerea în valoare a 
patrimoniului cultural şi material al 
comunităţilor locale, avându-se în 
vedere faptul că foarte multe clădiri 
ale căminelor culturale şi lăcaşurilor 
de cult se afla în patrimoniul 
naţional. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului,Cap.5001,grupa 
50,art.01 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unui 
astfel de obiectiv.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusa, aceasta nu 
poata fi avuta în vedere 
deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

208. 2
4

Anexa nr.3/27 – Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Continuare    investiţiilor    Cămin  
Cultural,    sat Glodghileşti, com. 
Burjuc, jud. Hunedoara -   200 mii 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi modernizării 
instituţiilor de cultură va duce la 
creşterea gradului de acces şi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 97 -

lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

participare la cultură, la stimularea 
vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la promovarea, 
protejarea şi punerea în valoare a 
patrimoniului cultural şi material al 
comunităţilor locale, avându-se în 
vedere faptul că foarte multe clădiri 
ale căminelor culturale şi lăcaşurilor 
de cult se afla în patrimoniul 
naţional.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului,Cap.5001,grupa 
50,art.01 

Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unui 
astfel de obiectiv.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusa, aceasta nu 
poata fi avuta în vedere 
deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

209.  Anexa nr.3/27 –Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Continuarea investiţiilor Camin 
Cultural, com Băita, jud Hunedoara – 
200 mii lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi modernizării 
instituţiilor de cultură va duce la 
creşterea gradului de acces şi 
participare la cultură, la stimularea 
vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la promovarea, 
protejarea şi punerea în valoare a 
patrimoniului cultural şi material al 
comunităţilor locale, avându-se în 
vedere faptul că foarte multe clădiri 
ale căminelor culturale şi lăcaşurilor 
de cult se afla în patrimoniul 
naţional. 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unui 
astfel de obiectiv.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusa, aceasta nu 
poata fi avuta în vedere 
deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
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Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 

cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

210.  Anexa nr.3/27 –Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Reabilitare Cinematograful 
Retezatul, oraş Uricani, jud. 
Hunedoara -    1.000 mii lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea    acestor    sume   
necesare finalizării,  reabilitării  şi  
modernizării instituţiilor de cultură   
va  duce la creşterea     gradului   
de     acces     şi participare   la  
cultură,   la   stimularea vieţii 
culturale în cadrul comunităţilor 
locale, la    promovarea, protejarea 
şi punerea   în   valoare   a   
patrimoniului cultural   şi   material   
al   comunităţilor locale, avându-se 
în vedere faptul că foarte   multe   
clădiri   ale   căminelor culturale şi 
lăcaşurilor de cult se afla în 
patrimoniul naţional. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unui 
astfel de obiectiv.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusa, aceasta nu 
poata fi avuta în vedere 
deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

211.  Anexa nr.3/27 – Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Reabilitare   Cinematograful  
Cultural,   municipiul Lupeni, jud. 
Hunedoara -    1.000 mii lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea    acestor    sume   
necesare finalizării,  reabilitării  şi  
modernizării instituţiilor   de   
cultură   va   duce   la creşterea   
gradului     de     acces     şi 
participare   la   cultură,   la   
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale,  la   
promovarea, protejarea şi punerea   

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unui 
astfel de obiectiv.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusa, aceasta nu 
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în   valoare   a   patrimoniului 
cultural   şi   material   al   
comunităţilor locale, avându-se în 
vedere faptul că foarte   multe   
clădiri   ale   căminelor culturale   
se    afla    în    patrimoniul 
naţional. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 
 

poata fi avuta în vedere 
deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

212.  Anexa nr.3/27 – Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Reabilitare Clubul Pensionarilor, 
oraş Uricani, jud. Hunedoara 

- 1.000 mii lei 
 

Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea    acestor    sume  
necesare finalizării,  reabilitării  şi  
modernizării instituţiilor   de  
cultură   va   duce   la creşterea   
gradului     de     acces     şi 
participare   la   cultură,   la   
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale,  la  
promovarea, protejarea şi punerea   
în   valoare   a   patrimoniului 
cultural   şi   material   al   
comunităţilor locale, avându-se în 
vedere faptul că foarte   multe  
clădiri   ale   căminelor culturale  
se    afla    în    patrimoniul 
naţional. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
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art. 01 
 

213.  Anexa nr.3/27 – Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Reabilitare    Clubul    Sindicatelor  
Vulcan,    mun. Vulcan, jud. 
Hunedoara -    1.000 mii lei 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi modernizării 
instituţiilor de cultură va duce la 
creşterea gradului de acces şi 
participare la cultură, la stimularea 
vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la promovarea, 
protejarea şi punerea în valoare a 
patrimoniului cultural   şi   material   
al   comunităţilor locale, avându-se 
în vedere faptul că foarte   multe   
clădiri    ale   căminelor culturale   
se    afla    în     patrimoniul 
naţional. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art.01 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unui 
astfel de obiectiv.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusa, aceasta nu 
poata fi avuta în vedere 
deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

214.  Anexa nr.3/27 – Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Reabilitare    Clubul    Sindicatelor  
Lupeni,    raun. Lupeni, jud. 
Hunedoara -    1.000 mii lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea    acestor    sume  
necesare finalizării,  reabilitării  şi  
modernizării instituţiilor   de  
cultură   va   duce   la creşterea  
gradului     de     acces     şi 
participare   la   cultură,   la  
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea şi punerea  
în   valoare   a   patrimoniului 
cultural   şi   material   al  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unui 
astfel de obiectiv.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusa, aceasta nu 
poata fi avuta în vedere 
deoarece 
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comunităţilor locale, avându-se în 
vedere faptul că foarte   multe  
clădiri   ale   căminelor culturale  
se    afla    în    patrimoniul naţional. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, art. 
01      
 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

215.  Anexa nr.3/27 – Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Continuare  reabilitare  
Cinematograf Mun.  Brad, jud. 
Hunedoara -    1.000 mii lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea    acestor    sume   
necesare finalizării, reabilitării  şi  
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea   
în   valoare   a   patrimoniului 
cultural   si   material   al   
comunităţilor locale, avându-se în 
vedere faptul că foarte multe clădiri 
ale lăcaşurilor de cult se află în 
patrimoniul naţional. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unui 
astfel de obiectiv.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusa, aceasta nu 
poata fi avuta în vedere 
deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

216.  Anexa nr.3/27 – Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 

Continuare investiţiilor Cămin 
Cultural, sat Băiţa, mun. Brad, jud. 

Asigurarea    acestor    sume  
necesare finalizării,  reabilitării  şi  
modernizării instituţiilor   de  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
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National Hunedoara -   200 mii lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

cultură   va   duce   la creşterea  
gradului     de     acces     şi 
participare   la   cultură,   la  
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea şi punerea  
în   valoare   a   patrimoniului 
cultural   şi   material   al  
comunităţilor locale, avându-se în 
vedere faptul că foarte    multe  
clădiri    ale   căminelor culturale şi 
lăcaşurilor de cult se afla în 
patrimoniul naţional. 
  
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 
 

există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unui 
astfel de obiectiv.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusa, aceasta nu 
poata fi avuta în vedere 
deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

217.  Anexa nr.3/27 –Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 
National 

Continuare investiţiilor Biserica 
Ortodoxă Sfântul Nicolae şi Biserica 
Sfânta Varvara, mun. Brad, jud. 
Hunedoara 

VI. 500.000 lei 
 

Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea    acestor    sume  
necesare finalizării,  reabilitării  şi  
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale,  la  
promovarea, protejarea si punerea  
în   valoare   a   patrimoniului 
cultural   si   material   al  
comunităţilor locale, avându-se în 
vedere faptul că foarte multe clădiri 
ale lăcaşurilor de cult se află în 
patrimoniul naţional. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
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rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 
 

218.  Anexa nr.3/27 –Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Continuare   investiţiilor   Biserica  
Mesteacăn,   sat Mesteacăn, mun. 
Brad, jud. Hunedoara -   500.000 lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea    acestor    sume   
necesare finalizării, reabilitării  şi  
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la   
promovarea, protejarea si punerea   
în   valoare   a   patrimoniului 
cultural   si   material   al  
comunităţilor locale, avându-se în 
vedere faptul că foarte multe clădiri 
ale lăcaşurilor de cult se află în 
patrimoniul naţional. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

219.  Anexa nr.3/27 – Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Continuare investiţiilor Biserica 
Ortodoxă Vulcez, com. Veţel, jud. 
Hunedoara -   228.160 lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea  acestor    sume  
necesare finalizării, reabilitării  şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea   
în   valoare   a   patrimoniului 
cultural   si   material   al   
comunităţilor locale, avându-se în 
vedere faptul că foarte multe clădiri 
ale lăcaşurilor de cult se află în 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
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patrimoniul naţional. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 
 

220.  Anexa nr.3/27 – Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuare investiţiilor Biserica 
Ortodoxă Lejnic, com. Veţel, jud. 
Hunedoara -   326.320 lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea    acestor    sume  
necesare finalizării,  reabilitării  şi  
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea  
în   valoare   a   patrimoniului 
cultural   si   material   al  
comunităţilor locale, avându-se în 
vedere faptul că foarte multe clădiri 
ale lăcaşurilor de cult se află în 
patrimoniul naţional. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art.01 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

221.  Anexa nr.3/27 –Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Construcţie   biserică  ortodoxă  
Adormirea  Maicii Domnului, oraş 
Uricani, jud. Hunedoara -  
1.500.000 lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 

Asigurarea    acestor    sume   
necesare finalizării,  reabilitării  şi  
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale,  la  
promovarea, protejarea si punerea   
în   valoare   a   patrimoniului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
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PSD+PC – Camera Deputatilor cultural   si   material   al   
comunităţilor locale, avându-se în 
vedere faptul că foarte multe clădiri 
ale lăcaşurilor de cult se află în 
patrimoniul naţional. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001 grupa 50 
art.01 
 

structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

222.  Anexa nr.3/27 –Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Construcţie biserică ortodoxă – 
Parohia ortodoxă Vulcan,    centrul  
Vechi,    mun.    Vulcan,    jud. 
Hunedoara 

VII. 300.000 lei  
 

Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea    acestor    sume   
necesare construirii lăcaşurilor de 
cult va duce la stimularea  vieţii 
culturale în cadrul comunităţilor 
locale, la  promovarea, protejarea si 
punerea în valoare a patrimoniului   
cultural   si   material al 
comunităţilor locale,avându-se în 
vedere faptul că foarte multe clădiri 
ale lăcaşurilor de cult se află în 
patrimoniul naţional. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, Cap.5001,grupa 
50,art.01 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

223.  Anexa nr.3/27 –Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Reabilitare şi modernizare Biserica 
Baptistă Sfânta Treime Lupeni, 
municipiul Lupeni, Jud. Hunedoara -  
150.000 lei 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi modernizării 
lăcaşurilor de cult va duce la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

comunităţilor locale, la promovarea, 
protejarea si punerea în valoare a 
patrimoniului cultural si material al 
comunităţilor locale, avându-se în 
vedere faptul că foarte multe clădiri 
ale lăcaşurilor de cult se află în 
patrimoniul naţional. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 
 

poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

224.  Anexa nr.3/27 –Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Reabilitare   şi   modernizare  
Biserica  Penticostală Lupeni, 
municipiul Lupeni, Jud. Hunedoara -  
150.000 lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi modernizării 
lăcaşurilor de cult va duce la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la promovarea, 
protejarea si punerea   în   valoare   
a   patrimoniului cultural si material 
al comunităţilor locale, avându-se 
în vedere faptul că foarte multe 
clădiri ale lăcaşurilor de cult se află 
în patrimoniul naţional. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

225.  Anexa nr.3/27 –Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 

Reabilitare şi modernizare Biserica 
Adventistă de Ziua  a  Şaptea 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi modernizării 
lăcaşurilor de cult va duce la 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
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Naţional Lupeni,  municipiul  Lupeni,  Jud. 
Hunedoara -   50.000 lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la promovarea, 
protejarea si punerea în valoare a 
patrimoniului cultural si material al 
comunităţilor locale, avându-se în 
vedere faptul că foarte multe clădiri 
ale lăcaşurilor de cult se află în 
patrimoniul naţional. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 
 

investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

226.  Anexa nr.3/27 – Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Culturii    şi Patrimoniului Naţional 
cu 465 mii lei pentru   finalizarea,  
reabilitarea     şi     modernizarea 
lăcaşuri de cult din judeţul Vrancea:  
Construire lăcaşuri de cult – biserici 
în comune                                              
- Sala prăznuire Budesti şi Cotesti 
comuna Coteşti – 50 mii lei   
-Construire biserică comuna Păuleşti 
– 215 mii lei.  
Construire  lăcaşuri  de  cult -  
biserici  în municipii şi oraşe 
- Biserica Cartier sinistraţi şi 
Biserica Cazacli oraşul Odobeşti – 
200 mii lei 

Asigurarea    acestor     sume  
necesare finalizării,   reabilitării   şi  
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la creşterea 
gradului de acces şi participare la 
cultură şi morală religioasă, 
avându-se în vedere faptul    că  
foarte    multe    clădiri    ale 
lăcaşurilor de cult se află în 
patrimoniul naţional. 
 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

227.  Anexa 3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Se alocă suma de 200.000 de lei 
pentru Biserica Ortodoxă din 
localitatea Gepiu, com. Gepiu, 
pentru lucrări de reabilitare. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Biserica Ortodoxă din Gepiu are 
dreptul să se ridice la un standard 
demn de un locaş de cult ce 
serveşte cea mai mare parte a 
comunităţii. Lucrările de 
modernizare nu reprezintă un moft 
ci o necesitate.  
 
Sursa de finanţare: Finanţarea se 
poate face din capitolul de investiţii 
al ministerului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

228.  Anexa 3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Se alocă suma de 200.000 de lei 
pentru    Biserica    din    localitatea 
Mărţihaz,   corn.   Mădăras,  judeţul 
Bihor, pentru lucrări de reabilitare.  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

O biserică situată Ia mai puţin de 
trei kilometri de Ungaria, ultimul 
bastion al ortodoxiei la graniţa de 
vest al ţării. O construcţie cu 
valoare arhitecturală dar în primul 
rând spirituală care nu trebuie 
abandonată. Dacă lucrările pentru 
reabilitarea acestei biserici nu sunt 
finanţate, practic locuitorii acestei 
localităţi sunt abandonaţi spiritual.  
 
Sursa de finanţare: Finanţarea se 
poate face din capitolul de investiţii 
al ministerului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

229.  Anexa 3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Se alocă suma de 150.000 de Iei 
pentru trei Biserici Adventiste din 

Biserica Adventistă din comuna 
Batăr deserveşte un număr mare de 
enoriaşi de etnie rromă,

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
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corn. Batăr,   judeţul Bihor, pentru 
realizarea lucrărilor de reabilitare.  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

constituindu-se ca un factor 
determinant pentru integrarea 
acestora în societate, pentru 
educaţia religioasă dar şi pentru 
încurajarea copiilor în urmarea 
cursurilor şcolii. Chiar dacă 
Bisericile au fost construite cu 
ajutorul unor ONG-uri străine, 
implicarea statului în întreţinerea şi 
repararea lor ar trebui să constituie 
o datorie în condiţiile în care aceste 
entităţi au un rol deosebit într-o 
problemă (cea a rromilor) pe care 
statul nu o poate rezolva singur în 
totalitate.  
 
Sursa de finanţare: Finanţarea se  
face din capitolul de investiţii al 
ministerului. 
 

Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

230.  Anexa 3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Se alocă suma de 150.000 de pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie a 
Bisericii Ortodoxe din localitatea 
Grădinari, comuna Drăgăneşti, 
judeţul Bihor.  

 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Deşi numărul ortodocşilor din 
această localitate este semnificativ, 
aceştia nu au un locaş de cult 
deoarece biserica folosită până nu 
demult a fost retrocedată Bisericii 
Greco-Catolice, enoriaşii ortodocşi 
rămânând astfel fără posibilitatea 
de a avea parte de servicii 
religioase într-o biserică.Alocarea 
sumei se impune în primul rând 
pentru că parohia din Grădinari nu 
a primit nici un fel de despăgubiri 
în urma retrocedării imobilului iar 
ortodocşii din Grădinari sunt 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
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disperaţi şi indignaţi de faptul că un 
drept fundamental garantat de 
Constituţie nu şi-1 pot exercita . 
 

Sursa de finanţare: Finanţarea se  
face din capitolul de investiţii al 
ministerului. 
 

231.  Anexa 3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Se alocă suma de 40.000 de lei 
pentru construirea unui monument în 
memoria a 318 eroi înhumaţi într-o 
groapă comună în localitatea Leş, 
comuna Nojorid, judeţul Bihor.  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Acest monument reprezinta o 
reparatie morala pentru memoria 
celor ce si-au dat viata pe campul 
de lupta si nu au parte de cinstirea 
cuvenita.  
 
Sursa de finanţare: Finantarea se 
poate face din capitolul de investiţii 
al Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Propunem respingerea 
amendamentului intrucat 
defalcarea sumelor prevazute 
cu aceasta destinatie pe 
obiective se realizeaza, 
potrivit legii, de catre 
ordonatorul principal de 
credite. 

232.  Anexa 3/27 Ministerul Culturii si 
Patrimoniului National 

Se alocă  suma  de 700.000  de  lei 
pentru   realizarea   unei   capele   în 
cimitirul   localităţii   Cefa,   comuna 
Cefa, Judeţul Bihor.  
. 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Serviciile funerare se desfasoara in 
conditii grele atunci cand este 
vorba de o inmormantare, pentru ca 
indiferent de starea vremii docma 
bisericeasca impune anumiti 
pasi.Realizarea unei capele ar fi o 
necesitate pentru comunitatea 
locala 
 
Sursa de finanţare: Finanţarea se  
face din capitolul de investiţii al 
ministerului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

233.  Anexa 3/27 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Se alocă suma de 400 mii lei pentru 
reabilitarea Căminului Cultural din 
localitatea Gepiu, comuna Gepiu, 

Necesitatea unor instituţii culturale 
în mediul rural, unde, din păcate, 
subcultura câştigă teren este o 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
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judeţul Bihor. 

 

  

 

Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

obligaţie a guvernanţilor, indiferent 
de culoarea partidului de 
guvernământ. Finanţarea se poate 
face din împrumuturile externe sau 
din fondurile destinate investiţiilor 
din bugetul ministerului. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unui 
astfel de obiectiv.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusa, aceasta nu 
poata fi avuta în vedere 
deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

234.  Anexa 3/27 Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
 

Se alocă suma de 400 mii lei pentru 
reabilitarea Căminului Cultural din 
localitatea Nojorid, comuna Nojorid, 
judeţul Bihor. 

 

Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Necesitatea unor instituţii culturale 
în mediul rural, unde, din păcate, 
subcultura câştigă teren este o 
obligaţie a guvernanţilor, indiferent 
de culoarea partidului de 
guvernământ. 

 

Sursa de finanţare: Finanţarea se 
poate face din împrumuturile 
externe sau din fondurile destinate 
investiţiilor din bugetul 
ministerului. 

  

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

235.  Anexa nr. 3/27 Suplimentarea bugetului MCPN la Suma este absolut necesară pentru Sursa de finantare  nu poate fi 
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Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

cap.67.01 intitulat „cultură, recreere 
şi religie” la titlul „bunuri şi servicii” 
alineat 20.30.30 (alte cheltuieli cu 
bunuri şi servicii) cu suma de 500 
mii lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

o minimă susţinere a programelor şi 
proiectelor culturale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, cap. 5001, grupa 50, 
art.01 
 

avuta în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

236.  Anexa nr. 3/27 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Suplimentarea bugetului MCPN la 
cap. 67.01, intitulat„cultură, recreere 
şi religie” la titlul 51 „transferuri 
între unităţi ale Administraţiei 
Publice”  cu suma de 10.000 mii lei. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Suma este necesară pentru 
derularea „Programului Naţional de 
Restaurare”. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, cap. 5001, grupa 50, 
art.01 
 

Sursa de finantare  nu poate fi 
avuta în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

237.  Anexa nr. 3/27 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Alocarea sumei de 3.386 mii lei 
necesară construcţiei Căminului 
Cultural din comuna Gurahonţ, 
judeţul Arad 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăţurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul MCPN 
a unui astfel de obiectiv.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusa, aceasta nu 
poata fi avuta în vedere 
deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
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bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

238.  Anexa nr. 3/27 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Alocarea sumei de 1.000 mii lei 
necesară construcţiei Căminului 
Cultural din comuna Moneasa, 
judeţul Arad 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăţurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul MCPN 
a unui astfel de obiectiv.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusa, aceasta nu 
poata fi avuta în vedere 
deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

239.  Anexa nr. 3/27 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Alocarea sumei de 1.200 mii lei 
necesară construcţiei Căminului 
Cultural din satul Bocsig Cartier, 
comuna Bocsig, judeţul Arad 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăţurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul MCPN 
a unui astfel de obiectiv.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusa, aceasta nu 
poata fi avuta în vedere 
deoarece 
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Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

240.  Anexa nr. 3/27/02 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional cu 
4.375 mii lei pentru finalizarea, 
reabilitarea şi modernizarea 
instituţiilor de cultră din judeţul 
Vrancea: 
Reabilitare şi modernizare cămine 
culturale în municipii şi oraşe 

- Reabilitare Casa de Cultură 
oraşul Odobeşti – 500 mii lei 

Reabilitare şi modernizare cămine 
culturale în comune 

- Reabilitare Cămin cultural 
comuna Costeşti – 100 mii lei 

- Reabilitare Cămin cultural 
comuna Goleşti – 1.000 mii 
lei 

- Reabilitare Cămin cultural 
comuna Năruja – 500 mii lei 

- Reabilitare Cămin cultural 
comuna Neruju – 190 mii lei 

- Reabilitare şi modernizare 
Cămin cultural comuna Vidra 
– 985 mii lei 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la 
promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale căminelor 
culturale şi se află în patrimoniul 
naţional. 
  
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
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- Reabilitare şi modernizare 
Cămin cultural comuna 
Vîrtişcoiu – 1.000 mii lei 

 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

241.  Anexa nr. 3 / 27 / 02 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Se propune alocarea sumei de 28.700 
mii lei la Capitolul  6701, 
subcapitolul 03, paragraf 03 (muzee 
)sau 12 (consolidarea şi restaurarea 
monumentelor istorice), pentru 
imobilul situat in Municipiul Galaţi,  
str. Domnească nr. 67 – Casa Balş 
mijlocul sec. XIX 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Achiziţionarea imobilului şi 
executarea de lucrări de 
consolidare, restaurare, 
modernizare şi amenajare muzeu 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Sursa de finantare  nu poate fi 
avuta în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

242.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii si Patrimoniului 
National, capitol 6701, 
paragraful 12, titlul XVII 

Propunem acordarea sumei de 
300.000 Ron pentru Biserica Sf. 
Arhangheli *monument   istoric   din  
satul Ţînţăreni 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

 
 
 

Reabilitare clădire şi restaurare 
pictură Biserica Sf. Arhangheli 
*monument   istoric   din   satul 
Ţînţăreni, COD 20B0273,  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

 

Se propune respingerea, 
întrucât finantarea unor  
lucrari la lacasurile de cult se 
realiyeaya prin bugetul SGG 
in structura caruia 
functioneaza Secretariatul de 
Stat pentru Culte. 
 

243.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii si Patrimoniului National 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
800 mii lei la capitolul 5001, titlul 
51, articolul 02, alineatul 18 

Căminul este într-o stare avansată 
de degradare, având nevoie de 
reparaţii capitale. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
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„Transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale şi pentru 
unităţi de cultura”, pentru reabilitarea 
Cămin Cultural Comuna Bîrza, Judeţ 
Olt 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Administraţiei Prezidenţiale 
 

244.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii si Patrimoniului National 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
60 mii lei la capitolul 5001, titlul 51, 
articolul 02, alineatul 18 „Transferuri 
de la bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor culturale 
şi pentru unităţi de cultura”, pentru 
finalizare cămin cultural sat Frăsinet, 
Comuna Dobrosloveni, Judeţ Olt.  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 
 

Precizăm că până în data de 
31.12.2009 s-au efectuat lucrări în 
valoare de 240 mii lei. Este 
necesară suplimentarea fondurilor 
pentru finalizarea lucrărilor, în 
valoare de 60 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

245.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii si Patrimoniului National 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
1200 mii lei la capitolul 5001, titlul 
51, articolul 02, alineatul 18 
„Transferuri de la bugetul de stat 

Este necesară construirea unui 
cămin cultural în comună, pentru 
desfăşurarea diferitelor activităţi în 
domeniu  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
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către bugetele locale pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale şi pentru 
unităţi de cultura”, pentru finalizare 
cămin cultural sat Găvăneşti, 
Comuna Găvăneşti, Judeţ Olt.  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 

246.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii si Patrimoniului National 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
2205 mii lei la capitolul 5001, titlul 
51, articolul 02, alineatul 18 
„Transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale şi pentru 
unităţi de cultura” pentru construire 
cămin cultural sat Ipoteşti, Comuna 
Ipoteşti, Judeţ Olt. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Este necesară construirea unui 
cămin cultural în comună, pentru 
desfăşurarea diferitelor activităţi în 
domeniu  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

247.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii si Patrimoniului National 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
100 mii lei la capitolul 5001, titlul 
51, articolul 02, alineatul 18 
„Transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 

Este necesară construirea unui 
cămin cultural în comună, pentru 
desfăşurarea diferitelor activităţi în 
domeniu  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
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finalizarea lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale şi pentru 
unităţi de cultura”, pentru construire 
cămin cultural Comuna Oboga, Judeţ 
Olt. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

 

248.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii si Patrimoniului National 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
450 mii lei la capitolul 5001, titlul 
51, articolul 02, alineatul 18 
„Transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale şi pentru 
unităţi de cultura”, pentru reabilitare 
cămin cultural Comuna Şopîrliţa, 
Judeţ Olt. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Starea actuală necesită reabilitarea 
construcţiei existente. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

249.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii si Patrimoniului National 

Se solicită suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
2900 mii lei la capitolul 5001, titlul 
51, articolul 02, alineatul 18 
„Transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finalizarea lucrărilor de construcţie a 

Starea actuală necesită reabilitarea 
construcţiei existente, amenajarea 
sălilor de spectacol şi dotarea cu 
aparatură de specialitate pentru 
proiecţia de film. Menţionăm că 
este singurul cinematograf din oraş  
şi din zonă. 
Menţionăm că este singura unitate 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
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aşezămintelor culturale şi pentru 
unităţi de cultură”, pentru renovare 
Casa de Cultura a oraşului Bals, 
Judeţul Olt. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

de cultura din oraş. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

250.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
200  mii lei la capitolul 5001, titlul 
51, articolul 02, alineatul 18- 
Transferuri de la bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale şi pentru 
unităţi de cultura, pentru reabilitarea 
Protopopiatului Resita, jud. Caras-
Severin 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Starea actuală necesită reabilitarea 
construcţiei existente.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

251.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii si Patrimoniului National 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
500 mii lei la capitolul 5001, titlul 
51, articolul 02, alineatul 18- 
Transferuri de la bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale şi pentru 

Biserica este început, fiind la 
stadiul de fundaţie. Suma necesar 
continuării lucrărilor este de 800 
mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
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unităţi de cultura, pentru continuarea 
constructiei Bisericii Ortodoxe din 
comuna Maureni , jud. Caras-Severin 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

252.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
1.000 mii lei la capitolul 5001, Titlul 
XII „Active nefinanciare”, articol 03 
pentru reparaţii capitale la Biserica 
„Adormirea Maicii Domnului”, sat 
Livadea, com. Vărbilău, jud. 
Prahova. 

 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Starea avansată de degradare a 
Bisericii care deserveşte 1600 
enoriaşi 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

253.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 52.500 lei. 
 

Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de construcţia a unei case de cultură 
în comuna Sadova, judeţul Dolj 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

254.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare şi modernizare a 
Căminului Cultural din comuna 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
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Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 
1.000.000 lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Bratovoieşti, judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

de lucrari din bugetul MCPN. 
 

255.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 
1.100.000 lei. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare şi dotare a Căminului 
Cultural din comuna Rojişte, 
judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

256.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 
250.000 lei. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare şi dotare a Căminului 
Cultural din comuna Ţuglui, judeţul 
Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

257.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Fondurile sunt destinate lucrărilor Se propune respingerea, 
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Culturii şi Patrimoniului Naţional Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 
1.000.000 lei. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

de reabilitare şi dotare a Căminului 
Cultural din comuna Gîngiova, 
judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

258.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 
1.000.000 lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare şi dotare a Căminului 
Cultural Horezu Poienari din 
comuna Valea Stanciului, judeţul 
Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

259.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 
600.000 lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare şi dotare a Căminului 
Cultural din comuna Calopăr, 
judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

260.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Fondurile sunt destinate lucrărilor Se propune respingerea, 
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Culturii şi Patrimoniului Naţional Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 
500.000 lei. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

de reabilitare şi dotare a Căminului 
Cultural din comuna Măceşu de 
Jos, judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

261.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 
100.000 lei. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare şi dotare a Căminului 
Cultural din comuna Sadova, 
judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

262.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 6708, Subcapitol 50 
– Alte servicii în domeniul culturii, 
recreerii, şi religiei, cu suma de 
50.000 lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Fondurile sunt destinate organizării 
festivalului „Strigare peste sat” din 
comuna Calopăr, judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Sursa de finantare  nu poate fi 
avuta în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar 
263.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 

Culturii şi Patrimoniului Naţional 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 3.700.000 
lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de construcţia a casei de cultură din 
oraşul Segarcea, judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

264.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 5.000 
lei. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare şi modernizare a 
Căminului Cultural din comuna 
Cârna, judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

265.  Anexa nr. 3/27, capitolul 6701, 
titlul VI, grupa 51, art. 02, alin. 18 

Finalizarea lucrărilor de reabilitare a 
Căminului Cultural Cepari, din 
Comuna Cepari, judeţul Argeş – 
700.000 lei 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Căminul Cultural Cepari are nevoie 
urgentă de investiţii pentru a 
permite derularea în condiţii 
normale a activităţilor cultural - 
artistice, frecvente în comuna 
Cepari. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
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266.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 

Naţional 
Anexa 3/27 

Răscumpărarea imobilului „Cula 
Greceanu” - Măldăreşti, judeţul 
Vâlcea  
 
Sumă necesară: 1.400 mii lei 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Imobilul a fost retrocedat prin lege 
foştilor proprietari în anul 2007. 
„Cula Greceanu” face parte 
integrată din Complexul Muzeal 
Măldăreşti. 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

267.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Anexa 3/27 

Construirea unui local pentru Casa 
de Cultură a municipiului Drăgăşani 
Valoarea pentru 2009 este de 2.000 
mii lei 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Imobil  unde a fost Casa de Cultura 
a fost retrocedat vechilor 
proprietari; 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

268.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Anexa 3/27 

Achiziţionarea spaţiului retrocedat 
pentru păstrarea Secţiei de 
Arheologie şi Carte Religioasă 
Veche din Oraşul Băile Govora, 
parte integrată a Muzeului Judeţean 
Vâlcea. 
Valoarea de achiziţionare a 
imobilului este de 1850 mii lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Spaţiul a fost retrocedat foştilor 
proprietari  
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

269.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Reabilitare şi modernizare Cămin 
cultural Gh. Bodei, comuna  

Clădirea actuală este deteriorată şi 
nu mai permite organizarea 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
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Anexa 3/27 Bărbăteşti 
 700.000 lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

activităţilor culturale 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

270.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Anexa 3/27 

Reabilitare şi modernizare Cămin 
cultural Bistriţa,   comuna  Costeşti 
500.000 lei 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Clădirea actuală este deteriorată şi 
nu mai permite organizarea 
activităţilor culturale 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

271.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Anexa 3/27 

Reabilitare şi modernizare Cămin 
cultural Rugetu, comuna  Slătioara 
500.000 lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Clădirea actuală este deteriorată şi 
nu mai permite organizarea 
activităţilor culturale 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

272.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Anexa 3/27 

Reabilitare şi modernizare Cămin 
cultural Buneşti,   comuna  Buneşti 
300.000 lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Clădirea actuală este deteriorată şi 
nu mai permite organizarea 
activităţilor culturale 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

273.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Anexa 3/27 

Reabilitare şi modernizare Cămin 
cultural Foleştii de Sus,   comuna  
Tomşani 

Lucrări începute şi nefinalizate din 
anul 2009 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
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600.000 lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

de lucrari din bugetul MCPN. 
 

274.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Anexa 3/27  

Reabilitare şi modernizare Cămin 
cultural sat Cernişoara,   comuna  
Cernişoara 
500.000 lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Lucrări începute şi nefinalizate din 
anul 2009 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

275.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Anexa 3/27  

Reabilitare şi modernizare Cămin 
cultural  Mateeşti ,   comuna  
Mateeşti 
500.000 lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Lucrări începute şi nefinalizate din 
anul 2009 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

276.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
Anexa 3/27  

Reabilitare şi modernizare Cămin 
cultural   Lăpuşata ,     comuna  
Lăpuşata 
500.000 lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Lucrări începute şi nefinalizate din 
anul 2009 
 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

277.  Anexa 3/27/02, Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional, Capitol 
6701,  Protejarea si punerea in 
valoare a patrimoniului cultural 
national 

Se alocă suma de 45 mii RON pentru 
întocmirea dosarului de includere 
serială a castelelor Peleş şi Pelişor 
împreună cu trei castele din Bavaria 
pe Lista Patrimoniului Mondial al 

Aceasta acţiune corespunde 
iniţiativei de înscriere pe Lista 
Tentativă a Patrimoniului Cultural 
Mondial UNESCO a poziţiei 
transfrontaliere „Royal Stagings. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, 
potrivit legii, ordonatorul 
principal de credite 
repartizeaza sumele cuprinse 
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UNESCO. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Castles as Constructed Dreams of 
Historicism”.  
  
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
 
 

in bugetul propriu pe 
destinatii, in functie de 
legalitatea si oportunitatea 
cheltuielilor. 

278.  Anexa 3/27/02, Ministerul Culturii 
si Patrimoniului National 
Capitol 6701, subcapitol 03, 
Servicii Culturale 

Se alocă suma de 300 mii RON 
pentru proiectele propuse de 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional cu ocazia Anului 
Internaţional al Apropierii între 
Culturi: 

 Knowledge Route - 
Alexander Csoma de Körösi 
(Martie-Decembrie 2010) 
organizat în parteneriat cu 
Asociaţia Culturală Körösi 
Csoma Sándor, Hungarian 
Geographical Museum, 
Consiliul Judeţean Covasna.  

 Naţional Festival of Song 
fiddler Târgovişte (Mai - 
Decembrie 2010) 
(International festival of 
music fiddler) organizat în 
parteneriat cu Asociaţia 
Romanes, Consiliul Judeţean 
Târgovişte, alte autorităţi 
locale.   

 Le Festival des Minorités 
Nationales "Delta Fêtes" 

2010 a fost declarat Anul 
Internaţional al apropierii dintre 
culturi de către Adunarea Generală 
a Naţiunilor Unite (Decizia 62/90 
din 25 ianuarie 2008). Aceasta 
recomandă tuturor statelor membre 
organizarea de activităţi în 
domeniile dialogului interreligios şi 
intercultural şi cooperării pentru 
pace. 
Adunarea Generală a Naţiunilor 
Unite a "recomandat UNESCO (...) 
să joace un rol important în 
pregătirea celebrării Anului 
Internaţional al Apropierii dintre 
Culturi, în 2010" (Decizia A/63/22 
din 16 decembrie 2008).  
Astfel, Consiliul executiv (Decizia 
181 EX/52) a invitat Directorul 
general UNESCO să întreprindă 
consultări în vederea elaborării unui 
proiect de Plan de acţiune ce a fost 
adoptat în cadrul celei de-a 35-a 
Conferinţe generale, în octombrie 
2009.   

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, 
potrivit legii, ordonatorul 
principal de credite 
repartizeaza sumele cuprinse 
in bugetul propriu pe 
destinatii, in functie de 
legalitatea si oportunitatea 
cheltuielilor. 
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(Aprilie - Noiembrie 2010) 
organizat de Ministerul 
Culturii, Casa de Cultură 
Sulina, Centrul pentru 
Prezervarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Tulcea. 

 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National 
 
 
 
 
 
 

279.  Anexa 3/27/02, Ministerul Culturii 
si Patrimoniului National 
Capitol 6701, subcapitol 03, 
Servicii Culturale 

Se alocă suma de 45 mii RON pentru 
proiectul pilot Săptămâni (multi) 
culturale al Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional, aflat sub 
egida Convenţiei UNESCO privind 
protejarea şi promovarea diversităţii 
expresiilor culturale. 
 

Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Scopul principal al acestui proiect îl 
reprezintă implicarea şi rolul 
tinerilor în promovarea diversităţii 
expresiilor culturale şi a dialogului 
intercultural. Acesta se inscrie 
printre măsurile luate de România, 
prin M.C.P.N., de a implementa 
Convenţia UNESCO menţionată. În 
conformitate cu Art. 7, fiecare stat 
parte a Convenţiei depune eforturi 
pentru a crea pe teritoriul propriu 
un „mediu prin care să încurajeze 
crearea, producerea, diseminarea şi 
accesul la diversele expresii 
culturale de pe teritoriul propriu şi 
din alte ţări ale lumii”.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, 
potrivit legii, ordonatorul 
principal de credite 
repartizeaza sumele cuprinse 
in bugetul propriu pe 
destinatii, in functie de 
legalitatea si oportunitatea 
cheltuielilor. 
 

280.  Anexa 3/27/02, Ministerul Culturii 
si Patrimoniului National 

Se alocă suma de 67 mii RON pentru 
organizarea celei de-a patra sesiuni a 

Reţeaua de experţi a ţărilor din SEE 
a fost construită în anul 2007, la 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, 
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Capitol 6701, subcapitol 50, Titlul 
XVII Alte servicii in domeniile 
culturii, recreerii si religiei 

Seminarului Reţelei de experţi in 
domeniile patrimoniului cultural 
imaterial din Sud-Estul Europei 
(SEE) 
 

Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Arbanessi, în Bulgaria, în scopul 
creării uneri platforme comune în 
Regiune şi în vederea constituirii 
unei poziţii ferme pe plan 
internaţional în ceea ce priveşte 
politicile şi programele de 
conservare, salvgardare, protejare, 
transmitere şi punere în valoare a 
elementelor aparţinând 
patrimoniului imaterial.  
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National 
 

potrivit legii, ordonatorul 
principal de credite 
repartizeaza sumele cuprinse 
in bugetul propriu pe 
destinatii, in functie de 
legalitatea si oportunitatea 
cheltuielilor. 

281.  Anexa 3/27/02, Ministerul Culturii 
si Patrimoniului National 
Capitol 6701 Protejarea si punerea 
in valoare a patrimoniului cultural 
national 

Se aloca suma de 250 mii RON 
pentru demararea programului 
„Tezaure Umane Vii – pastratori si 
transmitatori ai culturii traditionale” 
al Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Odată cu intrarea în vigoare a 
Legii nr. 26/2008 privind protejarea 
patrimoniului cultural imaterial, 
Comisia naţională pentru 
salvgaldarea patrimoniului cultural 
imaterial are, printre atribuţiile sale, 
acordarea titlului de Tezaur Uman 
Viu acelor persoane percepute de 
comunitatea din care fac parte, 
drept singurele capabile să păstreze 
şi să transmită în forma şi cu 
mijloacele nealterate, un anumit 
element de patrimoniu imaterial. 
Programul „Tezaure Umane Vii” 
reprezintă o obligaţie a ţării noastre, 
stabilită prin lege şi, în acelaşi timp 
reprezintă o recomandarea a 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, 
potrivit legii, ordonatorul 
principal de credite 
repartizeaza sumele cuprinse 
in bugetul propriu pe 
destinatii, in functie de 
legalitatea si oportunitatea 
cheltuielilor. 
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UNESCO în scopul punerii în 
aplicare a Convenţiei 2003. În anul 
2009 a fost stabilit regulamentul de 
acordare a titlurilor, regulament 
adoptat prin O.M.C.C.P.N. nr. 
2491/27.11.2009.  

 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National 

 
282.  Anexa 3/27/02, Ministerul Culturii 

si Patrimoniului National 
Capitol 6701 Protejarea si punerea 
in valoare a patrimoniului cultural 
national 

Se aloca suma de 100 mii RON 
pentru programul de recuperare unui  
tip specific  de cântare: Doina – 
element  reprezentativ al 
patrimoniului  cultural imaterial al 
umanităţii. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 
 
 

Programul este proiectat pentru  
perioada 2009-2012. Doina 
reprezintă a doua candidatură a 
României, după Ritualul Căluşului 
(nov. 2005), pe Lista 
Reprezentativă de patrimoniului 
mondial a UNESCO. Ca element 
patrimonial aflat, în diverse etape, 
într-un stadiu evident de 
distorsionare sau dispariţie, doina 
reprezintă, în momentul de faţă, o 
prioritate a Compartimentului, în 
sensul elaborării şi punerii în 
aplicare programului de conservare 
a elementului genuin în zonele în 
care acest tip de cântare se mai 
practică (în special Olt, Dolj, Gorj). 
Programul presupune sesiuni de 
informare, anchete de teren, 
cartografierea pe zone etnografice, 
a elementului, proiecte şi 
parteneriate realizate între minister 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, 
potrivit legii, ordonatorul 
principal de credite 
repartizeaza sumele cuprinse 
in bugetul propriu pe 
destinatii, in functie de 
legalitatea si oportunitatea 
cheltuielilor. 
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şi autorităţile locale, dar şi 
instituţiile cu atribuţii în domeniile 
patrimoniului cultural imaterial şi 
cu responsabilităţi pe linie 
UNESCO şi reprezintă 
angajamentul României odată cu 
intrarea Doinei, în octombrie 2009, 
pe Lista de Patrimoniu Imaterial al 
Umanităţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National 
 

283.  Anexa 3/27/02, Ministerul Culturii 
si Patrimoniului National 
Capitol 6701 Protejarea si punerea 
in valoare a patrimoniului cultural 
national 

Se aloca suma de 100 mii RON 
pentru programul de salvgardare a 
Ritualului Calusului ca element  
reprezentativ al patrimoniului  
cultural imaterial al umanităţii. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 
 
 

În anul 2005, Ritualul Căluşului a 
fost admis pe Lista capodoperelor 
patrimoniului oral şi imaterial al 
umanităţii, devenită, începând cu 
luna noiembrie 2008, Lista 
reprezentativă de patrimoniu 
imaterial a UNESCO. Programul de 
salvgardare a început în anul 2006 
şi este proiectat a se încheia în anul 
2010, urmând ca din anul 2011 să 
fie elaborat un program naţional de 
conservare a ritualului. Iniţial, acest 
program a fost coordonat de o 
comisie naţională din subordinea 
ministerului, care, odată cu 
înfiinţarea Comisiei naţionale 
pentru salvgardarea patrimoniului 
cultural imaterial, a devenit grup de 
lucru în cadrul acestei Comisii. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, 
potrivit legii, ordonatorul 
principal de credite 
repartizeaza sumele cuprinse 
in bugetul propriu pe 
destinatii, in functie de 
legalitatea si oportunitatea 
cheltuielilor. 
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Programul de salvgardare 
presupune, în anul 2010, elaborarea 
unui Atlas al Căluşului, a unei 
metodologii de salvgardare, 
realizarea unui glosar de termeni şi 
a site-ului de prezentare a celor 
două elemente din Lista UNESCO, 
Doina si Ritualul Căluşului. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National 
 

284.  Anexa 3/27/02, Ministerul Culturii 
si Patrimoniului National 
Capitol 6701 Protejarea si punerea 
in valoare a patrimoniului cultural 
national 

Se alocă suma de 25 mii RON pentru 
finalizarea dosarului de includere a 
centrului istoric al Sibiului pe Lista 
Patrimoniului Mondial UNESCO. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Această acţiune recuperează 
întarzierile acumulate în finalizarea 
acestui dosar şi reprezintă o 
condiţie obligatorie a candidaturii 
României în Comitetul 
Patrimoniului Mondial.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, 
potrivit legii, ordonatorul 
principal de credite 
repartizeaza sumele cuprinse 
in bugetul propriu pe 
destinatii, in functie de 
legalitatea si oportunitatea 
cheltuielilor. 

285.  Anexa 3/27/02, Ministerul Culturii 
si Patrimoniului National 
Capitol 6701 Protejarea si punerea 
in valoare a patrimoniului cultural 
national 

Se alocă suma de 200 mii RON 
pentru reabilitarea si revitalizarea 
ansamblului Cetatii Sighisoara, zona 
inscrisa in Lista Patrimoniului 
Mondial UNESCO.  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Programul urmareste renovarea  
Scarii de lemn Acoperite si a 
cladirii in care functioneaza 
Biblioteca documentara , parte 
integranta a Muzeului de Istorie 
Sighisoara . Biblioteca 
Documentara a  infiintata in 1684 
ca Biblioteca a Scolii din Deal. Aici 
sunt depozitate aproximativ 30.000 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, 
potrivit legii, ordonatorul 
principal de credite 
repartizeaza sumele cuprinse 
in bugetul propriu pe 
destinatii, in functie de 
legalitatea si oportunitatea 
cheltuielilor. 
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de volume, unele dintre ele raritati. 
Cladirea se afla in stare avansata de 
degradare reprezentand un pericol 
pentru patrimoniul cultural 
reprezentat de volumele gazduite. 
Scara acoperită sau Scara 
şcolarilor; cu 175  de trepte a fost 
construită în anul 1662. Aceasta 
reprezinta un obiectiv patrimonial 
deosebit a ansamblului aflat pe lista 
patrimoniului mondial UNESCO: 
Cetatea medievala Sighisoara. Prin 
aceasta alocarea bugetara se 
realizeaza adecvarea monumentelor 
istorice cu valoare culturala la 
nevoile si orizontul de asteptare ale 
populatiei in concordanta cu 
obiectivele prioritare ale strategiei 
Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National 
 

286.  Anexa 3/27/02, Ministerul Culturii 
si Patrimoniului National 
Capitol 6701, subcapitol 03, 
Servicii Culturale 

Se alocă suma de 45 mii RON pentru 
organizarea editie a treia  a 
Festivalului Sighisoara Muzicala. 
Festivalul este organizat in luna 
octombrie de catre Casa de Cultura a 
municipiului Sighisoara. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 

Festivalul reuneste artisti de 
renume ai muzicii romanesti si a 
fost organizat pentru prima data in 
anul 2008 sub egida Ministerului 
Culturii si Cultelor in cadrul  
Anului European al Dialogului 
Intercultural – AEDI 2008. 
Festivalul isi propune cresterea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, 
potrivit legii, ordonatorul 
principal de credite 
repartizeaza sumele cuprinse 
in bugetul propriu pe 
destinatii, in functie de 
legalitatea si oportunitatea 
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PSD+PC – Camera Deputatilor gradului de acces si de participare a 
publicului la cultura dar si 
promovarea valorilor culturii 
romane in circuitul cultural si 
turistic national.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National 
 

cheltuielilor. 

287.  Anexa 3/27/02, Ministerul Culturii 
si Patrimoniului National 
Capitol 6701, subcapitol 50, Titlul 
XVII Alte servicii in domeniile 
culturii, recreerii si religiei 

Se alocă suma de 60 mii RON pentru 
amenajarea unui Atelier National de 
Creatie in cetatea medievala 
Sighisoara destinat artistilor plastici 
din tara si strainatate.  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Prin acest proiect se urmareste 
sustinerea creatiei artistice 
contemporane si stimularea 
dezvoltarii sectorului industriilor 
culturale. 
Atelierul avand si rol expozitional 
realizeaza si cresterea gradului de 
acces si participare a publicului la 
cultura, cresterea vizibilitatii si 
importantei creatiei artistice in viata 
comunitatii, cresterea accesului 
publicului si a consumului de arta 
de la nivelul diversrelor categorii. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, 
potrivit legii, ordonatorul 
principal de credite 
repartizeaza sumele cuprinse 
in bugetul propriu pe 
destinatii, in functie de 
legalitatea si oportunitatea 
cheltuielilor. 

288.  Anexa 3/27/02, Ministerul Culturii 
si Patrimoniului National Capitol 
5001, Titlul VII, Alte transferuri, 
articol 02, alineat 01Contributii si 
cotizatii la organisme internationale 

Se aloca suma de 824 mii RON 
(echivalentul aproximativ al 95 mii 
USD plus 131 500 euro) pentru 
cotizatiile Romaniei la UNESCO. 
 

In calitatea sa de stat membru al 
UNESCO, Romania trebuie sa-si 
respecte obligatiile financiare. 
Astfel, aceasta suma reprezinta 
cotizatiile la UNESCO (90 mii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, 
potrivit legii, ordonatorul 
principal de credite 
repartizeaza sumele cuprinse 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

USD si 110 mii euro) , la 
Patrimoniul Mondial Imaterial 
(1500 USD), la Patrimoniul 
Mondial Material (1500 USD), la 
Uniunea Latina (20 mii euro) si la 
Grupul Francofon (1500 euro). 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National 
 

in bugetul propriu pe 
destinatii, in functie de 
legalitatea si oportunitatea 
cheltuielilor. 

289.  Anexa 3/27/02, Ministerul Culturii 
si Patrimoniului National Capitol 
5001, Titlul VII, Alte transferuri, 
articol 02, alineat 01Contributii si 
cotizatii la organisme internationale 
 
 
 

Se aloca suma de 84 mii RON 
(echivalentul aproximativ a 20  mii 
euro) pentru programele Romaniei la 
UNESCO. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Romania trebuie sa-si onoreze 
obligatiile internationale asumate si 
sa participe la Colocviul 
International cu ocazia Zilei 
Francofoniei (15 mii euro) si la 
Zilele Europei (5 mii euro).  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Culturii si 
Patrimoniului National 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat, 
potrivit legii, ordonatorul 
principal de credite 
repartizeaza sumele cuprinse 
in bugetul propriu pe 
destinatii, in functie de 
legalitatea si oportunitatea 
cheltuielilor. 

290.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, Anexa 3/27/02, capitolul 
5001, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 18- Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale şi pentru unităţi de 
cultura. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
40 mii  lei pentru finalizarea 
acoperişului la Biserica Sfantul 
Nicolae din localitatea  Frumoasa, 
jud. Teleorman. 
 
 

Acoperişul necesită finalizarea 
întrucât există infiltraţii de apă ce 
afectează structura şi picturile. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Culte. 
 

291.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, Anexa 3/27/02, capitolul 
5001, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 18- Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale şi pentru unităţi de 
cultura. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional cu suma de 
300 mii lei pentru reabilitarea 
Căminului Cultural din localitatea 
Viişoara, jud. Teleorman. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Căminul este într-o stare avansată 
de degradare, având nevoie de 
reparaţii capitale. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

292.  Anexa 3/27 capitol 67.01 Min 
Culturii si Patrimoniului National 
 

Reabilitarea cladirii Muzeului 
Municipal Iasi -2 400 000 RON 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Important pt istoria Iasului 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât 
sursa de finanţare propusa, nu 
poata fi avuta în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în 
proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

293.  Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional cu 
4.375 mii lei pentru finalizarea, 
reabilitarea şi modernizarea 
instituţiilor de cultură din judeţul 
Vrancea: 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
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Reabilitare şi modernizare cămine 
culturale în municipii şi oraşe  
- Reabilitare Casa de Cultură oraşul 
Odobeşti  – 500 mii lei 
Reabilitare şi modernizare cămine 
culturale în comune 
- Reabilitare Cămin cultural comuna 
Coteşti –  100 mii lei 
- Reabilitare Cămin cultural comuna 
Goleşti – 1.000 mii lei 
- Reabilitare Cămin cultural comuna 
Năruja –  500 mii lei 
- Reabilitare Cămin cultural comuna 
Nereju –  190 mii  lei 
- Reabilitare termică şi modernizare 
Cămin cultural comuna Păuleşti – 
100 mii lei 
- Reabilitare şi modernizare Cămin 
cultural comuna Vidra – 985 mii lei 
- Reabilitare şi modernizare Cămin 
cultural comuna Vîrtşcoiu – 1.000 
mii lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale căminelor 
culturale se află în patrimoniul 
naţional.  
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 
 

294.  Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional cu 
465 mii lei pentru finalizarea, 
reabilitarea şi modernizarea lăcaşuri 
de cult din judeţul Vrancea: 
Construire lăcaşuri de cult – biserici 
în comune 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la creşterea gradului de acces 
şi participare la cultură şi morală 
religioasă, avându-se în vedere 
faptul că foarte multe clădiri ale 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
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- Sala prăznuire Budesti şi Cotesti 
comuna Coteşti – 50 mii lei 
- Construire biserică comuna Păuleşti 
– 215 mii lei 
Construire lăcaşuri de cult – biserici 
în municipii şi oraşe  
- Biserica Cartier sinistraţi şi 
Biserica Cazacli oraşul Odobeşti – 
200 mii lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

lăcaşurilor de cult se află în 
patrimoniul naţional.  
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 
 

structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

295.  Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

Construcţie biserică ortodoxă 
Adormirea Maicii Domnului, oraş 
Uricani, jud. Hunedoara  

- 1.500.000 lei  
 

 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional.  
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

296.  Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 
 

 Construcţie biserică ortodoxă - 
Parohia ortodoxă Vulcan, centrul 
Vechi, mun. Vulcan, jud. Hunedoara  

- 300.000 lei  

Asigurarea acestor sume necesare 
construirii lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 
 

297.  Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

Reabilitare Cinematograful 
Retezatul, oraş Uricani, jud. 
Hunedoara  

- 1.000.000 lei  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale căminelor 
culturale şi lăcaşurilor de cult se 
afla în patrimoniul naţional.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 
 

 

298.  Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii Reabilitare Cinematograful Cultural, Asigurarea acestor sume necesare Se propune respingerea 
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şi Patrimoniului Naţional municipiul Lupeni, jud. Hunedoara  
- 1.000.000 lei  

 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale căminelor 
culturale se afla în patrimoniul 
naţional.  
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 
 

amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unui 
astfel de obiectiv.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusa, aceasta nu 
poata fi avuta în vedere 
deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

299.  Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

Reabilitare Clubul Pensionarilor, 
oraş Uricani, jud. Hunedoara  

- 1.000.000 lei  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale căminelor 
culturale se afla în patrimoniul 
naţional.  
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Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 
 

300.  Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

Reabilitare Palatul Muncitoresc 
Lupeni, mun. Lupeni, jud. 
Hunedoara  

- 5.000.000 lei  
 

Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale căminelor 
culturale se afla în patrimoniul 
naţional.  
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 
 

 

301.  Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

Reabilitare şi modernizare Biserica 
Baptistă Sfânta Treime Lupeni, 
municipiul Lupeni, Jud. Hunedoara  

- 150.000 lei  
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
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PSD+PC – Camera Deputatilor si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional.  
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 
 

302.  Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

Reabilitare şi modernizare Biserica 
Penticostală Lupeni, municipiul 
Lupeni, Jud. Hunedoara  

- 150.000 lei  
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional.  
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

303.  Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

Reabilitare şi modernizare Biserica 
Adventistă de Ziua a Şaptea Lupeni, 
municipiul Lupeni, Jud. Hunedoara  

- 50.000 lei  
 
Autori: Grupul Parlamentar 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
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PSD+PC – Camera Deputatilor în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional.  
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 
 

Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

304.  Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

Reabilitare Clubul Sindicatelor 
Vulcan, mun. Vulcan, jud. 
Hunedoara  

- 1.000.000 lei  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale căminelor 
culturale se afla în patrimoniul 
naţional.  
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unui 
astfel de obiectiv.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusa, aceasta nu 
poata fi avuta în vedere 
deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

305.  Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

Reabilitare Clubul Sindicatelor 
Lupeni, mun. Lupeni, jud. 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 145 -

Hunedoara  
- 1.000.000 lei  

 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale căminelor 
culturale se afla în patrimoniul 
naţional. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 
  

există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unui 
astfel de obiectiv.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusa, aceasta nu 
poata fi avuta în vedere 
deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

306.  Anexa 3/27 - Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional   

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional  la Capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie”, 
Subcapitolul 03 paragraful 14 Centre 
culturale  cu suma de 830 mii lei 
pentru: 
 
1. Reabilitarea Căminului cultural 
din comuna Gura Teghii, jud. Buzău 
– 100 mii lei 
2. Reabilitarea Căminului cultural 
din comuna Gura Teghii, sat 
Furtuneşti, jud. Buzău – 100 mii lei 
3. Reabilitarea căminului cultural din 

Sumele sunt necesare pentru lucrări 
de reparaţii şi consolidări pentru 
buna desfăşurare a activităţii  
unităţilor de cultură menţionate. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
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comuna Brădeanu, sat Brădeanu, jud. 
Buzău – 30 mii lei 
4. Reabilitarea Căminului cultural 
din comuna Gura Teghii, sat Păltiniş, 
jud. Buzău – 100 mii lei 
5. Reabilitarea Căminului cultural 
din comuna Gura Teghii, sat 
Varlaam, jud. Buzău – 100 mii lei 
6. Reabilitarea Căminului cultural 
din comuna Zărneşti, satul Fundeni, 
jud. Buzău – 100 mii lei 
7. Reabilitarea Căminului cultural 
din comuna Zărneşti, satul Vadu 
Soreşti, jud. Buzău – 100 mii lei 
8. Reabilitarea Căminului cultural 
din comuna Lopătari, jud. Buzău – 
100 mii lei 
9. Reabilitarea Căminului cultural 
din comuna Lopătari, sat Luncile, 
jud. Buzău – 100 mii lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

307.  Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

Continuare reabilitare Cinematograf 
Mun. Brad, jud. Hunedoara 

- 1.000.000 lei  
 

Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unui 
astfel de obiectiv.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusa, aceasta nu 
poata fi avuta în vedere 
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se află în patrimoniul naţional.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 
 

deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

308.  Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

Continuare investiţiilor Biserica 
Ortodoxă Sfântul Nicolae şi Biserica 
Sfânta Varvara, mun. Brad, jud. 
Hunedoara 

- 500.000 lei  
 

Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional.  
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

309.  Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

Continuare investiţiilor Biserica 
Mesteacăn, sat Mesteacăn, mun. 
Brad, jud. Hunedoara 

- 500.  
 

Autori: Grupul Parlamentar 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
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PSD+PC – Camera Deputatilor în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01000 lei  
 

Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

310.  Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

Continuare investiţiilor Cămin 
Cultural, sat Băiţa, mun. Brad, jud. 
Hunedoara 

- 200.000 lei  
 

Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale căminelor 
culturale şi lăcaşurilor de cult se 
afla în patrimoniul naţional.  
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unui 
astfel de obiectiv.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusa, aceasta nu 
poata fi avuta în vedere 
deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

311.  Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

Continuare investiţiilor Biserica 
Ortodoxă Vulcez, com. Veţel,  jud. 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
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Hunedoara 
- 228.160 lei  

 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 
 

Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

312.  Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Continuare investiţiilor Biserica 
Ortodoxă Lejnic, com. Veţel,  jud. 
Hunedoara 

- 326.320 lei  
 

Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

313.  Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii Continuare investiţiilor Cămin Asigurarea acestor sume necesare Se propune respingerea 
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şi Patrimoniului Naţional 
 

Cultural Veţel, com. Veţel,  jud. 
Hunedoara 

- 200.000 lei  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale căminelor 
culturale şi lăcaşurilor de cult se 
afla în patrimoniul naţional.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 
 

amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unui 
astfel de obiectiv.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusa, aceasta nu 
poata fi avuta în vedere 
deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

314.  Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Continuare investiţiilor Cămin 
Cultural, sat Glodghileşti, com. 
Burjuc,  jud. Hunedoara 

- 200.000 lei  
 

 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale căminelor 
culturale şi lăcaşurilor de cult se 
afla în patrimoniul naţional.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unui 
astfel de obiectiv.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusa, aceasta nu 
poata fi avuta în vedere 
deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 
 

bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

315.  Anexa nr.3/27 -  Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 
 

Continuare investiţiilor Cămin 
Cultural, com. Băiţa,  jud. Hunedoara

- 200.000 lei  
 

Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură 
va duce la creşterea gradului de 
acces şi participare la cultură, la 
stimularea vieţii culturale în cadrul 
comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale căminelor 
culturale şi lăcaşurilor de cult se 
afla în patrimoniul naţional.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional a unui 
astfel de obiectiv.  
În ceea ce priveşte sursa de 
finanţare propusa, aceasta nu 
poata fi avuta în vedere 
deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar.  

316.  Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul ''Sfinţii 
Arhangheli Mihail si Gavril'', sat 
Tălagiu, comuna Pleşcuta, judeţul 
Arad  
 
Autori: Grupul Parlamentar 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
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PSD+PC – Camera Deputatilor si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

317.  Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 30.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul  
''Cuviioasa Parascheva'', sat Groşeni, 
comuna Archiş, judeţul Arad  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

318.  Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 30.000 ron 
Bisericii Ortodoxe Groşeni, filia 
Bârzeşti, comuna Archiş, judeţul 
Arad  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
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avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional 
 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

319.  Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 20.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul  ''Buna 
Vestire'', comuna Gurahonţ, judeţul 
Arad 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

320.  Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 10.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
''Pogorârea Sfântului Duh'', sat 
Crocna, comuna Dieci, judeţul Arad 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
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avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

321.  Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul  
''Sfântul Vasile cel Mare'', sat Cuied, 
comuna Buteni, judeţul Arad 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

322.  Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 10.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
''Inălţarea Domnului'', comuna 
Igneşti, judeţul Arad 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
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multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Culte. 
 

323.  Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 20.000 ron 
Bisericii Ortodoxe Bochia, filia 
Secaci, comuna Beliu, judeţul Arad 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

324.  Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
''Sfântul Mare Mucenic Gheorghe'', 
sat Luncşoara, comuna Hălmagel, 
judeţul Arad 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
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se află în patrimoniul naţional 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

 

325.  Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 25.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
''Sfânta Parascheva", comuna 
Moneasa, judeţul Arad 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

326.  Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 25.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
''Adormirea Maicii Domnului", 
Prăjesti, oraş Sebiş, judeţul  
Arad 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
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Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

327.  Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 50.000 ron 
Bisericii Penticostale din satul 
Aldeşti, comuna Bârsa, judeţul Arad 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

328.  Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 50.000 ron 
Bisericii Penticostale din satul 
Bârsa,comuna Bârsa, judeţul Arad 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
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Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

329.  Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
''Sfântul Nicolae'', sat Poienari, 
comuna Hălmagiu, judeţul Arad 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

330.  Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 15.000 ron 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul 
''Pogorârea Sfântului Duh'', sat 
Susani, comuna Igneşti, judeţul Arad 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional 
 
Sursa de finantare: Bugetul 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
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Secretariatului General al 
Guvernului 
 

331.  Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 50.000 ron 
Bisericii Penticostale din comuna 
Gurahonţ,  judeţul Arad 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

332.  Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
 
 
 

Alocarea sumei de 10.000 ron 
Bisericii Penticostale din satul 
Groşeni, comuna Archiş, judeţul 
Arad  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
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Guvernului 
 

333.  Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 10.000 ron 
Bisericii Penticostale din satul 
Archiş, comuna Archiş, judetul Arad 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

334.  Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de10.000 ron 
Bisericii Baptiste din satul Groşeni, 
comuna Archiş, judeţul Arad  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
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335.  Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 

Patrimoniului Naţional 
Alocarea sumei de 10.000 ron 
Bisericii Baptiste din satul 
Archiş,comuna Archiş, judeţul Arad 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

336.  Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 10.000 ron 
Bisericii Baptiste din satul Nermiş, 
comuna Groşeni, judetul Arad  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
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337.  Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 10.000 ron 
Bisericii Adventiste din satul 
Groşeni, comuna Archiş, judetul 
Arad  
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

338.  Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 10.000 ron 
Bisericii Adventiste din satul Archiş, 
comuna Archiş, judetul Arad 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

339.  Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi Alocarea sumei de 10.000 ron Asigurarea acestor sume necesare Se propune respingerea, 
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Patrimoniului Naţional Bisericii Adventiste din satul Sintea 
Mare, comuna Sintea Mare, judeţul 
Arad 
  
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

340.  Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 3.386.000 ron 
necesara constructiei Caminului 
Cultural din comuna Gurahont, 
judetul Arad  
  
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăţurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

 

341.  Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 1.000.000 ron 
necesara constructiei Caminului 
Cultural din comuna Moneasa, 
judetul Arad  
  
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăţurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
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342.  Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 1.200.000 ron 
necesara constructiei Caminului 
Cultural din satul Bocsig Cartier, 
comuna Bocsig, judetul Arad  
  
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăţurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

 

343.  Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 52.500 lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de construcţia a unei case de cultură 
în comuna Sadova, judeţul Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

344.  MINISTERUL CULTURII ŞI 
PATRIMONIULUI NAŢIONAL 
6701 CULTURA, RECREERE ŞI 
RELIGIE 

Se suplimentează cu 5.000 mii lei 
pentru continuarea obiectivului de 
investiţii Catedrala Sf Cuvioasa 
Parascheva Focşani.  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Valoarea totala a investitiei este de 
cca. 10.000 mii lei, iar pana la 
finele anului 2009 s-au executat 
lucrari in suma de 4.000 mii lei. In 
judetul Vrancea nu exista un lacas 
de cult cu statut de catedrala in 
scopul infiintarii Episcopiei 
Vrancei.    
 
Sursă de finanţare:  
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
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345.  Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 

71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 120 
mii lei pentru reabilitarea căminului 
cultural din satul Ceăţuia, comuna 
Strugari, judeţul Bacău  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

346.  Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 120 
mii lei pentru reabilitarea căminului 
cultural din satul Petricica, judetul 
Bacau 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

347.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Reabilitarea Bisericii ,, Sf. Nicolae,, 
din satul Bereşti Tazlău- biserică din 
lemn – monument istoric Valoare 
700.000 lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Grad avansat de degradare a 
acoperişului. Demarate procedurile 
de proiectare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
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Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

348.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Reabilitarea Bisericii ,,Sf. 
Gheorghe,, din satul Tescani, com. 
Bereşti Tazlău, jud. Bacău  
Valoare: 150.000 lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Sistem de încălzire; anexe; 
consolidări 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

349.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Reabilitarea Bisericii ,,Sf. 
Arhangheli Mihail şi Gavril,, din 
satul  Româneşti, com. Bereşti 
Tazlău, jud. Bacău 
Valoare: 150.000 lei 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Sistem de încălzire; anexe; 
consolidări 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

350.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Reabilitarea Bisericii ,,Sf.Nicolae,, 
din satul Boşoteni, com. Bereşti 
Tazlău, jud. Bacău 
     Valoare: 150.000 lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Sistem de încălzire; anexe; 
consolidări 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
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Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

351.  Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Reabilitarea Bisericii ,,Sf. Ilie,, din 
satul Prisaca, com. Bereşti Tazlău, 
jud. Bacău 
     Valoare: 150.000 lei 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

- Sistem de încălzire; anexe; 
      consolidări 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

352.  Anexa 3 / 27 / 29 FIŞA OBIECTIVULUI/ 
PROIECTULUI/CATEGORIEI DE 
INVESTITII Cămin Cultural comuna 
Fântânele, jud.  Teleorman – 
Realizare, cf. Documentaţiei nr. 342 / 
2007 
Suma alocată: 100 mii lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

353.  Anexa 3/27/23 Ministerul Culturii 
si Patrimoniului Naţional cap.5001 
gr.51 art.02 alin.18 

Suma iniţială se suplimentează cu  
700 000 lei, cu destinaţia: 
CONSTRUIRE BISERICĂ 
ORTODOXĂ ROMÂNĂ 
ÎN LOCALITATEA GIERA, JUD. 
TIMIŞ 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Motivaţia amendamentului: 
Cetăţenii de religie creştin-ortodoxă 
ai localităţii Giera, de etnie română 
resimt acut nevoia unei biserici şi 
consideră construirea ei drept una 
dintre cele mai importante priorităţi 
pentru localitatea lor. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
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Bugetul Secretariatului General al 
Guvernului. 
 
 

Culte. 
 

354.  Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa 3/27 Ministerul  Culturii si 
Patrimoniului Naţional 

Se propune alocarea sumei de    800 
mii lei pentru renovarea căminului 
cultural din comuna sat Bârza, 
comuna Bârza, jud. Olt. 

 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Locuitorii satelor comunei Bârza nu 
beneficiază de un centru adecvat de 
recreere şi desfăşurare a 
activităţilor culturale. Această sumă 
este necesară pentru realizarea 
lucrărilor de reabilitare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

355.  Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa 3/27 Ministerul  Culturii si 
Patrimoniului Naţional 

Se propune acordarea sumei de 400 
mii lei necesară reparaţiilor capitale 
ale Căminului cultural din localitatea 
Oporelu,  judeţul Olt 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Clădirea nu poate asigura 
funcţionarea în condiţii normale 
având nevoie de reparaţii urgente. 
 
Sursa de finanţare:
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

356.  Legea bugetului de stat pe 2010 
Anexa 3/27 Ministerul  Culturii si 
Patrimoniului Naţional 

Se propune acordarea sumei de 240 
mii lei necesară  modernizării 
Căminului Cultural din comuna 
Vulpeni,  judeţul Olt. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Structura clădirii are nevoie de 
consolidare urgentă Pentru 
atingerea standardelor de cultură 
din mediul urban şi pentru 
posibilitatea desfăşurării 
evenimentelor culturale din 
localitate 
 
Sursa de finanţare:
Fondul de rezervă bugetară la 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
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dispoziţia Guvernului. 
 

357.  Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 350 
mii lei pentru reabilitarea cîminului 
cultural din satele Muncelu şi 
Straoane de Sus, comuna Straoane, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare:
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

358.  Anexa 3/27/02 
Ministerul Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional Capitol 
5001, grupa 59, titlul X - alte 
cheltuieli, art 12 – Susţinerea 
Cultelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 59, 
titlul X - alte cheltuieli, art 12 – 
Susţinerea Cultelor cu suma de 100 
mii lei pentru demararea lucrărilor de 
construcţie a capelei mortuare la 
bisericile din satele Muncelu şi 
Straoane de Jos, comuna Straoane, 
judeţul Vrancea. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Nu există capelă mortuară la 
bisericile menţionate 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

359.  Anexa 3 / 27 / 29 Se propune alocarea sumei de 100 
mii lei pentru construcţia unei 
biserici în satul Văleni, comuna 
Straoane, judeţul Vrancea. 
 

Biserica arsă, lucrare începută cu 
surse proprii 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Secretariatului General al 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Guvernului 
 

Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

360.  Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 1 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 1, 
cu suma de 2.000 lei, pentru 
reabilitarea căminului cultural tip I 
Apa din Asau, judeţul Bacău. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare a căminului cultural 
tip I Apa din Asau, judeţul Bacău. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

361.  Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 10 000 
lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Fondurile sunt necesare pentru 
construirea unui asezământ cultural 
în satul Buciumi din judeţul Bacău. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

362.  Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 250.000 

Fondurile sunt necesare construcţiei 
unui centru civic şi a unui sediu 
administrativ în comuna Casin, 
judeţul Bacău. 
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
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lei. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

363.  Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 
01 – Construcţii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 01, Alin. 01 
– Construcţii, cu suma de 62.500 lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de construcţie a unui cămin cultural 
în satul Curita, comuna Casin, 
judeţul Bacău.. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

364.  Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 
105.000 lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare şi modernizare a 
Căminului Cultural din satul 
Buciumi, comuna Buciumi, judeţul 
Bacău. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

365.  Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 10 000 

Fondurile sunt necesare pentru 
construirea unui asezământ cultural 
în satul Buciumi din judeţul Bacău. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
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lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Regionale şi Turismului 
 

366.  Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 5,75 
mii lei, pentru lucrări de reabilitare şi 
modernizare a unui cămin cultural în 
comuna Găiceana, judeţul Bacău  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură la nivelul localităţii.  
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

367.  Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 20 mii 
lei, pentru lucrări de reabilitare şi 
modernizare a unui aşezământ 
cultural în comuna Dealul Morii, 
judeţul Bacău  

 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură la nivelul localităţii.  
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

368.  Anexa 3 / 27 / 29 Se alocă suma de 10 mii lei pentru Asigurarea acestor sume necesare Se propune respingerea, 
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construcţia unei biserici în satul 
Spria, comuna Coloneşti, judeţul 
Bacau 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional 
 
 Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

369.  Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 0,5 
mii lei, pentru lucrări de reabilitare şi 
modernizare a unui cămin cultural în 
comuna Coloneşti, judeţul Bacău  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură la nivelul localităţii.  
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

370.  Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare şi modernizare a 
Căminului Cultural Ciughes din 
comuna Palanca, judeţul Bacau. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
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Reparaţii capitale, cu suma de 
138.272 lei. 
  
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

371.  Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 39 mii 
lei pentru construirea căminului 
cultural din satul Bibireşti, comuna 
Ungureni, judeţul Bacău  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

372.  Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale. 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 4,86 mii lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Fondurile sunt destinate dotării 
Căminului Cultural din satul 
Solonţ, comuna Solonţ, judeţul 
Bacău. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

373.  Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare şi modernizare a 
Căminului Cultural Motoseni, 
comuna Motoseni, judeţul Bacau. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
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Reparaţii capitale, cu suma de 6.4 
mii lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

374.  Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 6.4 
mii lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare şi modernizare a 
Căminului Cultural Fintinele, 
comuna Motoseni, judeţul Bacau. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

375.  Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 6.4 
mii lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Fondurile sunt destinate lucrărilor 
de reabilitare şi modernizare a 
Căminului Cultural Tepoaia, 
comuna Motoseni, judeţul Bacau. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

376.  Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional la Cap. 5001, Grupa 71, 
Titlul II – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale, cu suma de 268,2 
mii lei pentru construirea căminului 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
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cultural din comuna Tg. Trotuş, 
judeţul Bacău  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

377.  Anexa 3/27/02 Cap. 5001, Grupa 
71, Titlul XII – ACTIVE 
NEFINANCIARE, Art. 03 – 
Reparaţii capitale. 

Se propune alocarea sumei de 8 mii 
lei pentru construirea Bisericii 
Nadisa, proiectare, studiu 
specialitate, Comuna Strugari, 
judetul Bacau. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

378.  Anexa 3 / 27 / 29 Se alocă suma de 10 mii lei pentru 
reparaţii capitale la Biserica româno 
- catolică Sf. Mihail din comuna 
Fărăoani, judeţul Bacău 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional 
 
 Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
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379.  Anexa 3/27 – capitolul 6710 
grupa 70 
cheltuieli de capitol 

Lucrări de reabilitare acoperiş a 
bisericii ortodoxe, Parohia Sat 
Glodeanu Sărat = 200.000 lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Finalizarea lucrarilor de investiţii 
 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

380.  Anexa 3/27 – capitolul 6710 
grupa 70 
cheltuieli de capitol 

Lucrări de construire – finalizare a 
complexului parohiei Sat 
Căldăruşanca, Comuna Glodeanu 
Sărat = 700.000 lei 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Finalizarea lucrarilor de investiţii 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 

381.  Anexa 3/27 – capitolul 5000 
grupa 51 – titlul VI 
transferuri 

Lucrări de reparatii capitale Cămin 
Cultural Sat Amaru, Comuna Amaru, 
Judeţ Buzău, = 400.000 lei 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

- Realizarea lucrarilor de reparaţii 
şi reabilitare a aşezămintelor 
culturale 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

382.  Anexa 3/27 – capitolul 5000 Lucrări de reparaţii capitale cămin Realizarea lucrarilor de reparaţii şi Se propune respingerea, 
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grupa 51 – titlul VI 
transferuri 

Cultural Sat Lunca, Comuna Amaru, 
Judeţ Buzău = 150.000 lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

reabilitare a aşezămintelor culturale 
 
Sursa de finantare Bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
 
 

întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

383.  Anexa 3/27 – capitolul 5000 
grupa 51 – titlul VI 
transferuri 

Lucrări de reparaţii capitale cămin 
Cultural Sat Lunca, Comuna Amaru, 
Judeţ Buzău = 150.000 lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Realizarea lucrarilor de reparaţii şi 
reabilitare a aşezămintelor culturale 
 
Sursa de finantare Bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
 

 

384.  Anexa 3/27 – capitolul 5000 
grupa 51 – titlul VI 
transferuri 

Lucrări de reparaţii - împrejmuire 
gard incintă cămin Cultural Sat 
Dulbanu, Comuna Amaru, Judeţ 
Buzău = 60.000 lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Realizarea lucrarilor de reparaţii şi 
reabilitare a aşezămintelor culturale 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

385.  Anexa 3/27 – capitolul 5000 
grupa 51 – titlul VI 
transferuri 

Reabilitare Cămin Cultural, Sat 
Lipia, Comuna Merei, Judeţ Buzău = 
700.000 lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Realizarea lucrarilor de reparaţii şi 
reabilitare a aşezămintelor culturale 
 
Sursa de finantare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

386.  Anexa 3/27 – capitolul 5000 
grupa 51 – titlul VI 
transferuri 

Reabilitare Cămin Cultural, Comuna 
Padina, Judeţ Buzău = 500.000 lei 
  
Autori: Grupul Parlamentar 

Realizarea lucrarilor de reparaţii şi 
reabilitare a aşezămintelor culturale 
 
Sursa de finantare: Bugetul 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
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PSD+PC – Camera Deputatilor Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
 

 

387.  Anexa nr.3/27, Ministerul Culturii 
şi Patrimoniului Naţional 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, anexa 3/27 cu suma de : 
11.525.590 lei 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 
 - continuarea lucrării Parohiei 
Ortodoxă“Pogorarea Sfăntului 
Duh”   Zorilor localitatea Cluj 
Napoca, jud Cluj 
 - valoare – 20.000 lei 
 
 - continuarea lucrării Parohiei 
Ortodoxe “Nasterea Sfântului Ioan 
Botezatorul  Huedin 3 , localitatea 
Huedin, Jud Cluj 
 - valoare – 50.000 lei 
 
 - realizarea instalaţiei de incălzire 
si achizitionare centrala termica la 
Parohia Ortodoxa “Sfântul 
Gheorghe “ Poiana localitatea 
Turda  jud Cluj 
 - valoare – 25.600 lei 
- continuarea lucrării Parohiei 
Ortodoxe”Valea Ierii “Sfântul 
Nicolae”     localitatea Valea Ierii , 
Jud Cluj 
 - valoare – 100.000 lei 
 
 - continuarea lucrarilor . 
la Biserica Ortodoxă “Sfânta 
Troită” din localitatea Feleacu, jud 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
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Cluj    
 -valoarea – 50.000 lei 
 
 - continuarea lucrărilor . 
la Catedrala Ortodoxă 
“Sf.Arhangheli Mihail si Gavril “ 
Turda 1 ,din localitatea Turda ,jud 
Cluj 
 -valoare – 20.000 lei 
 
 - continuarea lucrărilor . 
la Biserica “Adormirea Maicii 
Domnului” ,Turda 2,localitatea 
Turda ,jud Cluj. 
 -valoare – 20.000 lei  
 
 - realizarea instalatie de incălzire si 
achiziţionarea centralei termice la 
Biserica   din localitatea Dângaul 
Mare din Comuna Căpusul Mare,  
jud Cluj   
 -valoare – 10.000 lei  
- reparaţii la Biserica Penticostală 
Nr 3 Filadelfia ,din localitatea 
Turda, jud Cluj 
 -valoare – 10.000 lei  
 
 - extindere  la Adapostul pentru 
persoane vârstnice “Sfântul Daniel” 
localitatea Turda jud. Cluj 
 -valoare – 200.000 lei 
 
 - continuarea lucrarii la Mănăstirea 
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“Mihai Vodă” din localitatea 
Turda, din jud. Cluj 
 -valoare – 300.00 lei 
 
 - continuarea lucrării la Mănăstirea 
“Sfântul Ilie ” din localitatea 
Băişoara , jud. Cluj 
 -valoare – 300.000 lei 
 
 - continuarea lucrării la Mănăstirea 
“Adormirea Maicii Domnului 
Nicula“ din localitatea Nicula , jud. 
Cluj 
 -valoare – 300.000 lei 
 
 - continuarea lucrarii la Parohia 
Ortodoxa Bai din localitatea Turda 
jud Cluj 
 -valoare – 20.000 lei 
 
 - continuarea lucrărilor la Parohia 
“Greco Catolică Huedin”..din 
localitatea Huedin jud Cluj 
 -valoare – 10.000 lei 
 
 -construire capelă mortuară Aiton, 
com. Aiton, jud. Cluj 
 - valoare – 107.000 lei 
 
 -construire capelă mortuară Rediu, 
com. Aiton, jud. Cluj 
 - valoare – 100.000 lei 
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 -Cămin Cultural Rediu, com. 
Aiton, jud. Cluj 
 - valoare – 50.000 lei 
 
 -construire două grupuri sociale la 
Căminele Culturale Aiton şi Rediu, 
com. Aiton, jud. Cluj 
 - valoare – 50.000 lei 
 
 -renovare Biserici sat Beliş şi sat 
Bălceşti, com. Beliş, jud. Cluj 
 - valoare – 200.000 lei 
 
 -Cămin Cultural Căianu, com. 
Căianu, jud. Cluj 
 - valoare – 320.000 lei 
 
 -reparaţii şi grupuri sociale Cămin 
Cultural Căşeiu, com. Căşeiu, jud. 
Cluj 
 - valoare – 200.000 lei 
 
 -construire capela de cimitir com. 
Căşeiu, jud. Cluj 
 - valoare – 500.000 lei 
 
 -reabilitare Cămin Cultural 
Chinteni, com. Chinteni, jud. Cluj 
 - valoare – 200.000 lei 
 
 -extindere şi modernizare Cămin 
Cultural Măcicaşu, com. Chinteni, 
jud.Cluj 
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 - valoare – 1.000.000 lei 
 
 -recompartimentare şi modernizare 
Cămin Cultural Deuşu, com. 
Chinteni, jud. Cluj 
 - valaore – 600.000 lei 
 
 -executare instalaţie de încălzire 
centrală la Bisericile din satele 
Pădureni, Feiurdeni şi Satu Lung, 
com. Chinteni, jud. Cluj 
- valoare – 90.000 lei 
 
 -sistem de încălzire central la 
Căminul Cultural Feiurdeni, com. 
Chinteni, jud. Cluj 
 - valoare – 200.000 lei 
 
 -reparaţii şi dotări Cămine 
Culturale com. Ciucea, jud. Cluj 
 - valoare – 75.000 lei 
 
 -Cămin Cultural Cătina, com. 
Cătina, jud. Cluj 
 - valoare – 100.000 lei 
 
 -reabilitare Cămin Cultural 
Panticeu, com. Panticeu, jud. Cluj 
  - valoare – 700.000 lei 
 
 -contruire sală de festivitaţi în sat 
Rogojel, com. Săcuieu, jud. Cluj 
 - valoare – 3.642.990 lei 
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 -construire Cămin Cultural Tritenii 
de Jos, com. Tritenii de Jos, jud. 
Cluj 
 - valoare – 1.455.000 lei 
 
 -Cămin Urca, com. Viişoara, jud. 
Cluj 
- valoare – 500.000 lei 
 
Sursa de finanţare: 
- Bugetul Secretariatului General al 
Guvernului 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
 

388.  Anexa  3/27  –  Ministerul 
Culturii  şi Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 500.000 RON 
pentru reabilitarea bisericii şi 
construirea casei parohiale în satul 
Izvorul Mare, comuna Peştera, jud. 
Constanţa 
 

Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Obiectiv investiţii. Reabilitare 
şi  construcţie  clădire.   
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

389.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 cap. 6701,  
paragraf 12 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National anexa nr.03/27/02/ cap 
6701, paragraf 12, cu suma de 150 

Pentru conservarea patrimoniului 
cultural. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
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mii lei pentru reparatii capitale la 
biserica din sat Caciulatu 
(considerata monument istoric), 
comuna Terpezita, judetul Dolj. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 
 

poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

390.  Legea Bugetului de stat Anexa 
nr.03/27/02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National anexa nr.03/27/02/, cu suma 
de 1000 mii lei pentru finalizarea si 
dotarea Caminului Cultural din 
comuna Unirea, judetul Dolj. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Pentru dezvoltarea si promovarea 
culturii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

391.  Legea Bugetului de stat Anexa 
nr.03/27/02  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National anexa nr.03/27/02/, cu suma 
de 500 mii lei pentru reabilitarea 
Caminului Cultural din comuna 
Cetate, judetul Dolj. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Pentru dezvoltarea si promovarea 
culturii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

392.  Legea Bugetului de stat Anexa 
nr.03/27/02  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National anexa nr.03/27/02/, cu suma 
de 450 mii lei pentru reabilitarea 

Pentru dezvoltarea si promovarea 
culturii. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
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Caminului Cultural din satul 
Caciulatu, comuna Terpezita, judetul 
Dolj. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 
 

 

393.  Legea Bugetului de stat Anexa 
nr.03/27/02 cap 5001, titlul 71, 
art. 01, alin. 1 - Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 200 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local Grecesti 
pentru finalizarea bisericii ortodoxe 
din satul Busu,comuna Grecesti 
 
AUTORI: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 
 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

394.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 cap 5001, titlul 
71, art. 01, alin. 1 - Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 50 mii RON, sumă necesară 
pentru finalizarea bisericii 
Smadovicioara din comuna Secu 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor ec. 
Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
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Partidul Social Democrat 
 

 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului  

395.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 cap 5001, titlul 
20, art. 02 – Reparatii Curente 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 500 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local Simnicu 
de Sus pentru reabilitarea si refacerea 
picturii bisericii Izvor din comuna 
Simnicu de Sus, judetul Dolj 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 
 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional 
 
 Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 
 

396.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 cap 5001, titlul 
71, art. 01, alin. 1 - Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 300 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local Simnicu 
de Sus pentru construirea unei 
biserici in satul Milesti din comuna 
Simnicu de Sus, judetul Dolj  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 188 -

 Guvernului  
397.  Legea Bugetului de stat 

Anexa nr.03/27/02 cap 5001, titlul 
71, art. 01, alin. 1 - Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 400 mii RON, sumă 
necesară pentru finalizarea 
constructiei bisericii din satul Belot, 
comuna Sopot, judetul Dolj 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 
 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

398.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 cap 6701, 
subcap. 3 , paragraf - 
Consolidarea și restaurarea 
monumentelor istorice 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 800 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local Goiesti 
pentru consolidare si restaurare Casa 
Macedonski (SF, PT, DDE) 
 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

399.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 cap 5001, titlul 
71, art. 01, alin. 1 - Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 500 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local Brabova 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
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pentru consolidare si restaurare Cula 
de la Brabova (SF, PT, DDE)  
 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

400.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 cap 5001, titlul 
20, art. 30, alin. 30 – Alte 
cheltuieli cu bunuri si servicii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 200 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local Almaj 
dotare cu aparatura audio-video si 
luminoasa, scaune si incalzire a 
Caminului Cultural Almaj, care a 
fost reabilitat fizic.   
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor ec. 
Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării căminului cultural, va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

401.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 cap 5001, titlul 
71, art. 01, alin. 1 - Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 5000 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local Argetoaia 
pentru Construirea unui  Camin 
Cultural – proiect tip aprobat, în 
comuna Argetoaia, sat Argetoaia, 
judetul Dolj 
 
Autori: Grupul Parlamentar 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul comunei. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
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PSD+PC – Camera Deputatilor 
Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 
 

402.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 cap 5001, titlul 
71, art. 01, alin. 1 - Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 1500 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local Filiasi 
pentru modernizare a Casei de 
Cultura Filiasi. 
 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  
 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

403.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 cap 5001, titlul 
71, art. 01, alin. 1 - Constructii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, 
National cu suma de 80 mii RON, 
sumă necesară Consiliului Local 
Gogosu pentru reabilitare Camin 
Cultural din satul  Gogosita, comuna 
Gogosu judetul Dolj. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat  

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
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404.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 cap 5001, titlul 
20, art. 30, alin. 30 – Alte 
cheltuieli cu bunuri si servicii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 5000 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local Grecesti 
pentru amenajare si dotare Centru 
Civic Grecesti. 
 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 
 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

405.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 cap 5001, titlul 
20, art. 02 – Reparatii Curente 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 350, sumă necesară 
Consiliului Local Sopot pentru 
reabilitare Camin Cultural Sopot, 
judetul Dolj. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor ec. 
Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 
 
 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 
natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

406.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 cap 5001, titlul 
20, art. 02 – Reparatii Curente 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de altă 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
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suma de 259, sumă necesară 
Consiliului Local Talpas pentru 
reabilitarea Caminului Cultural 
Talpas. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor ec. 
Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 
 

natură, la nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

de lucrari din bugetul MCPN. 
 

407.  Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/27/02 cap 5001, titlul 
20, art. 02 – Reparatii Curente 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii si Patrimoniului 
National, anexa nr. 03/27/02, cu 
suma de 500 mii RON, sumă 
necesară Consiliului Local Melinesti 
pentru reabilitarea si refacerea 
picturii bisericii cu Hramul 
“Adormirea Maicii Domnului” din 
comuna Melinesti, judetul Dolj. 
 
Biserica o fost deteriorata in urma 
unui incendiu. 
 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

408.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Oraş Buziaş-reabilitare cămine 
culturale – Bacova şi Silagiu, Casa 
de cultură şi Biblioteca Buziaş, Cap 
6701 / grupa 51 / titlu 6 / art 02 / alin 
18. 

obiective în stadii avansate de 
degradare 
 
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

 

409.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Oraş Făget-Reabilitare Casa de 
cultură Făget, Cap 6701 / grupa 51 / 
titlu 6 / art 02 / alin 18. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

obiectiv în stadiu de degradare, 
există proiect depus la CNI 
 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

410.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Oraş Făget-Finalizare construcţie 
Biserica Ortodoxă Făget, Cap 6701 / 
grupa 51 / titlu 6 / art 02 / alin 18. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Construcţie nefinalizată, pericol de 
degradare, 27 mld total, executat 10 
mld, rest 17 mld RON 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

411.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Comuna Tomeşti-Reabilitare 
complex monahal Româneşti, 
comuna Tomeşti, Cap 6701 / grupa 
51 / titlu 6 / art 02 / alin 18. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Investiţie începută, pericol de 
degradare a bisericii / mănăstirii 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
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412.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 

Culturii şi Patrimoniului Naţional 
Comuna Fârdea-Reabilitare complex 
monahal Fârdea, Cap 6701 / grupa 
51 / titlu 6 / art 02 / alin 18. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Investiţie începută, pericol de 
degradare a bisericii / mănăstirii 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
secretariatului General al 
Guvernului 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

413.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Comuna Tomeşti- Reabilitare 
complex monahal Luncani, comuna 
Tomeşti, Cap 6701 / grupa 51 / titlu 
6 / art 02 / alin 18. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Investiţie începută, pericol de 
degradare a bisericii / mănăstirii 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
secretariatului General al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

414.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Comuna Bara-Construcţie mănăstire 
Dobreşti, comuna Bara, Cap 6701 / 
grupa 51 / titlu 6 / art 02 / alin 18. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Investiţie începută, pericol de 
degradare a bisericii / mănăstirii 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
secretariatului General al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
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415.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 

Culturii şi Patrimoniului Naţional 
Comuna Bethausen- Construcţie 
biserică Bethausen, Cap 6701 / grupa 
51 / titlu 6 / art 02 / alin 18. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Investiţie începută, pericol de 
degradare a bisericii / mănăstirii 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
secretariatului General al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

416.  Anexa nr.3/27/02 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

Comuna Margina- Reabilitare Casa 
de Cultură Margina, Cap 6701 / 
grupa 51 / titlu 6 / art 02 / alin 18. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

obiectiv în stadiu de degradare 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

417.  Anexa nr.3/27/29 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Cămin Cultural comuna Ciorani, 
Judeţul Prahova – construire 
Suma alocată: 150 mii lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale la nivelul 
localităţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

418.  Anexa nr.3/27/29 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Cămin Cultural in satul Hatcarau, 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale la nivelul 
localităţii. 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
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comuna Drăgăneşti, Judeţul  Prahova 
– construire 
 
Suma alocată: 150 mii lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

 

419.  Anexa nr.3/27/29 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Biserică, comuna Balta Doamnei, 
Judeţul  Prahova – renovare 
Suma alocată: 300 mii lei 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 
se află în patrimoniul naţional 
 
 Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
 

420.  Anexa nr.3/27/29 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Cămin Cultural, comuna Gherghita, 
Judeţul Prahova – reparatii 
 
Suma alocată: 150 mii lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale la nivelul 
localităţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
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421.  Anexa nr.3/27/29 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Centrul Cultural, comuna Gherghita, 
Judeţul Prahova – reparatii 
  
Suma alocată: 1400 mii lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale la nivelul 
localităţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

422.  Anexa nr.3/27/29 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Cămin Cultural, comuna Gura 
Vadului, Judeţul Prahova – 
construire 
 
Suma alocată: 150 mii lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale la nivelul 
localităţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
pentru finantarea unor astfel 
de lucrari din bugetul MCPN. 
 

423.  Anexa nr.3/27/29 Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII 
Biserică, comuna Vadu Sapat, 
Judetul  Prahova – renovare 
 
Suma alocată: 150 mii lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea acestor sume necesare 
finalizării, reabilitării şi 
modernizării lăcaşurilor de cult va 
duce la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la  
promovarea, protejarea si punerea 
în valoare a patrimoniului cultural 
si material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte 
multe clădiri ale lăcaşurilor de cult 

Se propune respingerea, 
întrucât nu exista baza legala 
Finanţarea unor lucrari de 
investitii la lacasuri de cult se 
poate face din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului in a carui 
structura functioneaza 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
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se află în patrimoniul naţional 
 
 Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

 

 
 



  ANEXA NR.2  
          

                                 ORDONATOR 3/28-34  
 

AMENDAMENTE RESPINSE                                                          
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011 
 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

1.  Anexa nr.3/29 Ministerul Public Se propune majorarea bugetului 
Ministerului Public astfel: 
- cu suma de 1.000 mii lei, la 
capitolul 61.01 „Ordine publica şi 
siguranţă naţională”, Titlul 20 
„Bunuri şi servicii”, art.10.25 
„Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare 
derivare din acţiuni în reprezentarea 
intereselor statului, potrivit 
dispozitiilor legale” 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondurile solicitate sunt destinate 
achitării integrale a contravalorii 
unei expertize contabile într-un 
dosar al Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism, îin valoare 
de 4.500 mii lei. 
Precizăm că, în anul 2010, datorită 
valorii foarte mari a acestei 
expertize, dar şi introducerii la plată 
a unui număr mare de noi expertize 
judiciare, din fondurile aprobate la 
titlul „Bunuri şi servicii” nu s-a 
putut aloca decat suma de 3.500 mii 
lei . 
Menţionam că, alocarea acestei 
sume este absolut necesară întrucat 
această natură de cheltuieli deţine o 
pondere importantă în îndeplinirea 
obiectivelor şi angajamentelor 
asumate de România privind 
realizarea reformei în justiţie. 
Menţionăm, de asemenea, că aceste 
cheltuieli judiciare rezultă din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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- cu suma de 4.600 mii lei, la 
capitolul 61.01 „Ordine publica şi 
siguranţă naţională”, Titlul 20 
„Bunuri şi servicii”, art.10.25 
„Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare 
derivare din acţiuni în reprezentarea 
intereselor statului, potrivit 
dispozitiilor legale” 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

activitatea de instrumentare a 
dosarelor penale, motiv pentru care 
nu se poate estima cu exactitate 
cuantumul acestora şi momentul 
creării obligaţiei de plată. 
 
Sumele solicitate sunt necesare 
pentru suplimentarea fondurilor 
propuse la această natură de 
cheltuieli prin proiectul de buget al 
Ministerului Public pe anul 2011, în 
scopul menţinerii acestora cel puţin 
la nivelul execuţiei 
bugetareprognozat pentru anul 
2011, în sumă de 9.300 mii lei. 
Menţionam că, alocarea acestei 
sume este absolut necesară întrucat 
această natură de cheltuieli deţine o 
pondere importantă în îndeplinirea 
obiectivelor şi angajamentelor 
asumate de România privind 
realizarea reformei în justiţie. 
Precizăm totodată că, aceste 
cheltuieli judiciare rezultă din 
activitatea de instrumentare a 
dosarelor penale, motiv pentru care 
nu se poate estima cu exactitate 
cuantumul acestora şi momentul 
creării obligaţiei de plată. 
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- cu suma de 255 mii lei, la capitolul 
61.01 „Ordine publica şi siguranţă 
naţională”, Titlul 20 „Bunuri şi 
servicii” 
 
- cu suma de 165 mii lei, la capitolul 
61.01 „Ordine publica şi siguranţă 
naţională”, Titlul 71 „Active 
nefinanciare” 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fondurile sunt necesare pentru 
asigurarea condiţiilor destinate 
înfiinţării şi funcţionării Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Ilfov, în 
subordinea Parchetului de pe lângă 
Curtea de Apel Bucureşti. 
Această unitate de parchet este 
prevăzută în anexa la Legea 
nr.304/2004 privind organizarea 
judiciară, republicată, iar până în 
anul 2010nu au existat condiţii 
necesare dării în funcţiune, 
conform art.138 din legea sus – 
menţionată. 
Având în vedere dispoziţiile 
Codului de procedură penală şi 
viitoarele reguli de competenţă, cu 
accent pe parchetele de pe lângă 
tribunale, apreciem că se impune 
începerea activităţii acestei unităţi 
cu data de 01 ianuarie 2011. 
Precizăm că, până la finele anului 
2010, urmează să fie aprobată 
hotărârea de organizare şi 
funcţionare a acestei unităţi de 
parchet. 
 
Fondurile sunt necesare pentru 
demararea a trei lucrări de investiţii 
noi: Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Mangalia – 300 mii lei, 
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- cu suma de 1.000 mii lei, la 
capitolul 61.01 „Ordine publica şi 
siguranţă naţională”, Titlul 71 
„Active nefinanciare”, articolul 
71.01 „Active fixe”, alineatul 
71.01.01 „Construcţii” 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- cu suma de 1.000 mii lei, la 

unitate care funcţionează tolerant în 
spaţiul  
Judecătoriei Mangalia; Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Argeş – 300 
mii lei, unitate care funcţionează 
tolerant în spaţiul primăriei şi 
Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Moineşti – 400 mii lei, unde 
clădirea actuală nu mai prezintă 
siguranţă în funcţionare, având 
crăpături şi fracturi ale fundaţiei şi 
pereţilor portanţi. Precizăm că, 
pentru toate aceste investiţii noi, 
primăriile din oraşele respective au 
alocat suprafeţe de teren necesare 
construirii sediilor, condiţionat de 
demararea investiţiilor în anul 
2011. Pentru evitarea anulării 
hotărârilor de consilii locale de 
atribuire a terenurilor, Ministerul 
Public a susţinut în anul 2010 
procedurile de achiziţie pentru 
adjudecareaserviciilor de proiectare 
şi au fost întocmite şi aprobate 
studiile de fezabilitate. 
 
Fondurile sunt necesare pentru 
finalizarea a doua lucrări de 
investişii aflate în derulare: 
Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Caransebeş– 500 mii lei, care îşi 
desfăşoară activitatea în comun cu 
Judecătoria Caransebeş, în spaţii 
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capitolul 61.01 „Ordine publica şi 
siguranţă naţională”, Titlul 71 
„Active nefinanciare”, articolul 
71.01 „Active fixe”, alineatul 
71.01.01 „Construcţii” 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
 
 
 
- cu suma de 754 mii lei, la capitolul 
61.01 „Ordine publica şi siguranţă 
naţională”, Titlul 71 „Active 
nefinanciare”, articolul 71.03 
„Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe”. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
 
- cu suma de 700 mii lei, la capitolul 
61.01 „Ordine publica şi siguranţă 
naţională”, Titlul 71 „Active 
nefinanciare”, articolul 71.03 
„Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe”. 

insalubre, inadecvate desfăşurării 
activităţii, cu probleme în ceea ce 
priveşte rezistenţa şi stabilitatea 
clădirii şi Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Paşcani – 500 mii lei, 
unitate care funcţionează întru-un 
spaţiu acordat temporar de 
primărie. 
 
Fondurile sunt necesare pentru 
susţinere şi finalizarea lucărilor de 
reparaţii capitale la trei sedii de 
parchet (PT Sibiu, PT Satu-Mare şi 
PT Maramureş), având în vedere 
că, în prezent, primele două unităţi 
funcţionează în spaţii ale 
Ministerului Justiţiei şi se solicită 
eliberarea spaţiilor motivat de 
creşterea activităţii instanţelor. 
 
Fondurile sunt necesare pentru 
demararea lucărilor de reparaţii 
capitale la sediul obţinut de la 
Ministerul Apărării Naţionale 
parchet (Hotărârea Guvernului 
nr.648/2010), în vederea asigurării 
funcţionării tuturor sediilor de 
parchet din Municipiul Târgu – 
Mureş, care, în prezent, îşi 
desfăşoară activitatea într-un imobil 
închiriat. 
Precizăm că, asigurarea sumelor 
solicitate va avea drept consecinţă 
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Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
 
 
 
 
 
- se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii „Sediu Parchet 
de pe lângă Tribunalul Vrancea”, cu 
suma de 100 mii lei, sumă ce va fi 
asigurată prin redistribuire de la 
obiectivul „Sediu PCA Bucureşti” cu 
încadrarea în sumele aprobate la 
titlul 71 „Active nefinanciare” 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Public 
 
 
 
 
 
 
 
 

reducerea perioadei de închiriere a 
unui sediu pentru respectivele sedii 
de parchet. 
 
Fondurile sunt necesare pentru 
demararea unei lucrări de investiţii 
noi „Sediu Parchet de pe lângă 
Tribunalul Vrancea”, unitate care 
îşi desfăşoară activitatea într+un 
imobil din Municipiul Focşani, 
construit în anul 1910 şi în care, 
datorită configuraţiei şi a lipsei de 
spaţiu, nu au putut fi amenajate 
corespunzător spaţiile pentru 
servere, documente clasificate pe 
unităţi, aresturi, camere de 
recunoaştere, arhive, etc., fapt care 
afectează desfăşurarea în mod 
corespunzător a activităţii specifice. 
Menţionăm că, nouă fişă de 
investiţii nu a fost introdusă în 
proiectul de buget pe anul 2011 
întrucât situaţia terenului nu a fost 
clarificată decât în data de 23 
noiembrie 2010. 
 
Redistribuirea este necesară pentru 
corelarea sumelor alocate din 
fonduri externe nerambursabile, 
cuprinse în bugetul Ministerului 
Public, Anexa 3/29/11, cu valorile 
incluse în formularele de 
fundamentare F21 şi F22, anexe la 
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-se propun redistribuiri în cadrul 
bugetului din fonduri externe 
nerambursabile, astfel: 
  - diminuarea fondurilor propuse    la 
titlul 71 „Active nefinanciare” cu 
suma de 100 mii lei; 
  - majorarea cu aceeaşi sumă, a 
fondurilor propuse la titlul 10  
„Cheltuieli de personal” 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Public 
 
Autori:Comisia juridica, de 
disciplina si imunitati a Camerei 
Deputatilor 
Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitati si validari a 
Senatului, senatori Toni Greblă şi 
Iulian Urban 
 

proiectul de buget pe anul 2011. 

2.  Anexa 3/30/01 – Agentia Nationala 
de Integritate  
Capitol 5000 – Titlul 20 „Bunuri si 
servicii” 

Se propune diminuarea bugetului 
Agentiei Nationale de Integritate cu 
suma de 4000 mii lei. 
 
Cu suma de 4000 mii lei se 
suplimentează bugetul 
Secreatariatului General al 
Guvernului 
 

In conditii de austeritate nu se 
justifica o crestere de 212% fata de 
anul 2009 si o crestere de 61,51% 
fata de executia preliminara din 
2010. Prin reducerea propusa, 
cresterea la aceasta pozitie va fi de 
10,11% 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
fondurile alocate Agenţiei 
Naţionale de Integritate au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2011. 
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Deputat: Erdei D. Istvan  UDMR 
Deputat Lakatos Petru     UDMR 
  
 
 

3.  Anexa 3/30/01 – Agentia Nationala 
de Integritate  
Capitol 5000 – Titlul 20 „Bunuri si 
servicii” 

Se propune diminuarea bugetului 
Agentiei Nationale de Integritate cu 
suma de 2500 mii lei. 
 
Cu suma de 2500 mii lei se 
suplimenteaza bugetul Academiei 
Romane  
 
Deputat: Erdei D. Istvan  UDMR 
Deputat Lakatos Petru     UDMR 
  
 
 

In conditii de austeritate nu se 
justifica o crestere de 212% fata de 
anul 2009 si o crestere de 61,51% 
fata de executia preliminara din 
2010. Prin reducerea propusa, 
cresterea la aceasta pozitie va fi de 
10,11% 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
fondurile alocate Agenţiei 
Naţionale de Integritate au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2011. 

 

4.  Anexa nr.3/32 Serviciul de 
Informatii Externe 

Se propune suplimentarea bugetului 
Serviciului de Informaţii Externe 
după cum urmează: 
-suplimentarea cu 15.334 mii lei la 
titlul II „Bunuri şi servicii” de la 
44.121 mii lei la 59.455 mii lei 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
 

Titlul II „Bunuri şi servicii” – în 
cadrul acestui articol bugetar sunt 
incluse şi cheltuieli operative, iar 
suma propusă prin proiectul de 
buget nu asigură integral finanţarea 
cheltuielilor determinate de nevoile 
muncii operative specifice, cu 
consecinţe ca ajustarea sau 
reeşalonarea unor proiecte şi 
programe de căutare a 
informaţiilor. Influenţele privesc 
sarcinile asumate de România în 
context european şi euro – atlantic, 
precum şi angajamentele 
Serviciului în relaţii parteneriale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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-suplimentarea cu 35.712 mii lei la 
titlul XII „Cheltuieli de capital – 
active nefinanciare” de la 32.088 mii 
lei la 67.800 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 
 

Restrângerea ariei de implicare a 
Servicului se reflectă asupra 
cantităţii informaţiilor culese ce 
vizează terorismul, crima 
organizată şi controlul fenomenului 
de proliferare a armelor de 
distrugere în masă. Toate acestea 
pot avea implicaţii asupra 
credibilităţii României asupra 
rolului încredinţat în arhitectura 
geopolitică şi geostrategică actuală. 
Subfinanţarea se reflectă negativ şi 
în ceea ce priveşte sarcinile 
Serviciului de cunoaştere şi 
prevenire a acţiunilor, grupărilor şi 
organizaţiilor exremist – teroriste, 
care pot leza securitatea naţională a 
României, stabilitatea regională sau 
internaţională. 
 
Titlul XII „Cheltuieli de capital – 
active nefinanciare” – este 
imperativă continuarea finanţării 
lucrărilor de reabilitare, reparaţii 
capitale şi modernizări la sediile 
instituţiei – construcţii vechii din 
anii 50, 60, 70, care nu mai prezintă 
siguranţă şi reclamă intervenţii de 
anvergură – în scopul menţinerii 
condiţiilor de lucru corespunzătoare 
pentru îndeplinirea misiunilor 
specifice. Propunerea este 
justificată de necesitatea finanţării 
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Autori:Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci a Camerei Deputaţilor, 
deputat Gabriel Vlase 
 
 
 
 
 
 
 
 

achiziţiilor de tehnică specifică 
destinată creşterii capacităţilor 
tehnice de culegere de informaţii şi 
realizării protecţiei informaţiilor 
clasificate. 

5.  Anexa nr.3/32 Serviciul de 
Informatii Externe 

Capitolul 61.01  
„Ordine publică şi siguranţă 
naţională”: 
  
 
Titlul II „Bunuri şi servicii” –  
59.455 mii lei (suplimentare cu 
15.334 mii lei). 
 
Titlul XII „Cheltuieli de capital – 
active nefinanciare” – 67.800 mii lei 
(suplimentare cu 35.712 mii lei). 
 
Comisia specială a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului pentru 
exercitarea controlului parlamentar 
asupra activitatii SIE 

Sursa de finanţare: 
 Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

 
Titlul II „Bunuri şi servicii” – în 
cadrul acestui articol bugetar sunt 
incluse şi cheltuieli operative, iar 
suma propusă prin proiectul de 
buget nu asigură integral finanţarea 
cheltuielilor determinate de nevoile 
muncii operative specifice, cu 
consecinţe ca ajustarea sau 
reeşalonarea unor proiecte şi 
programe de căutare a 
informaţiilor. Influenţele privesc 
sarcinile asumate de România în 
context european şi euro – atlantic, 
precum şi angajamentele 
Serviciului în relaţii parteneriale. 
Restrângerea ariei de implicare a 
Serviciului se reflectă asupra 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere , deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 
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cantităţii informaţiilor culese ce 
vizează terorismul, crima 
organizată şi controlul fenomenului 
de proliferare a armelor de 
distrugere în masă. Toate acestea 
pot avea implicaţii asupra 
credibilităţii României asupra 
rolului încredinţat în arhitectura 
geopolitică şi geostrategică actuală. 
Subfinanţarea se reflectă negativ şi 
în ceea ce priveşte sarcinile 
Serviciului de cunoaştere şi 
prevenire a acţiunilor, grupărilor şi 
organizaţiilor extremist – teroriste, 
care pot leza securitatea naţională a 
României, stabilitatea regională sau 
internaţională. 
 
Titlul XII „Cheltuieli de capital – 
active nefinanciare” – este 
imperativă continuarea finanţării 
lucrărilor de reabilitare, reparaţii 
capitale şi modernizări la sediile 
instituţiei – construcţii vechi din 
anii `50, `60, `70, care nu mai 
prezintă siguranţă şi reclamă 
intervenţii de anvergură – în scopul 
menţinerii condiţiilor de lucru 
corespunzătoare pentru îndeplinirea 
misiunilor specifice. Propunerea 
este justificată de necesitatea 
finanţării achiziţiilor de tehnică 
specifică destinată creşterii 
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capacităţilor tehnice de culegere de 
informaţii şi realizării protecţiei 
informaţiilor clasificate 
 
Amendament admis de Comisia 
specială a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

6.  Anexa nr.3/33/27 Serviciul de 
Protectie si Paza capitolul 61.01 
„Ordine publică şi siguranţă 
naţională” 
 

Titlul «Cheltuieli de personal » 
articolul 1002  alineatul 100203 
« Uniforme şi echipament 
obligatoriu » se suplimentează cu 
suma de 2.700.000 lei. 

Sursa de finanţare: bugetul 
Secretariatului General al Guvernului 

Autori: Comisiile pentru  aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
ale Camerei Deputatilor si Senatului  
si  domnul deputat George Scutaru 

Asigurarea contravalorii 
echipamentului obligatoriu cuvenit 
cadrelor militare pentru anul 2010. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
   - Sursa de finantare propusa nu 
poate fi avuta in vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
in concordanta cu atributiile, 
obiectivele si politica sa in 
domeniu. 

- majorarea cheltuielilor de 
personal din sectorul bugetar 
contravine angajamentelor 
asumate de Romania prin 
acordurile de împrumut cu 
organismele financiare 
internaţionale in ceea ce priveste 
numarul de personal si 
cheltuielile de personal din 
sectorul bugetar.  

7.  Anexa nr.3/33/28 Serviciul de 
Protectie si Paza capitolul 61.01 
„Ordine publică şi siguranţă 
naţională” 
 

Alineatul 61.01.71.01.01 
« Construcţii » se suplimentează cu 
suma de 50.000 mii lei. 

Sursa de finanţare: bugetul 
Secretariatului General al Guvernului 

Obiectivul de investiţii în 
continuare „Sediul Serviciului de 
Protecţie şi Pază” este finanţat 
insuficient, asigurându-se în ultimii 
3 ani doar 28,5 % 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
  - Sursa de finantare propusa nu 
poate fi avuta in vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Secretariatului General al 
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Autori: Comisiile pentru  aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
ale Camerei Deputatilor si Senatului  
si  domnul senator Teodor 
Meleşcanu 

Guvernului au fost dimensionate 
in concordanta cu atributiile, 
obiectivele si politica sa in 
domeniu 

8.  Anexa nr. 3/34/29 Serviciul de 
Telecomunicatii Speciale  „Fişa 
obiectivului/proiectului/categoriei 
de investiţii” 

PROPUNERI 2011 
 
Cod obiectiv 2 „b Dotări 
independente” 
La capitolul 61.01 „Ordine publică şi 
siguranţă naţională”, subcapitolul 
61.01.04 alineatul 71.01.02 „ Maşini, 
echipamente şi mijloace de 
transport” se majorează cu suma de 
194.000 mii lei, iar limitele 
corespunzătoare aferente creditelor 
bugetare se majorează cu suma de 
97.000 mii lei în anul 2012, respectiv 
97.000 mii lei în anul 2013. 
 
Autori: Comisiile pentru  aparare, 
ordine publica si siguranta nationala 
ale Camerei Deputatilor si Senatului  
 

Achiziţionarea în regim de urgenţă 
a unor echipamente suplimentare de 
infrastructură – aproximativ 160 
staţii de bază şi 103 receptoare, 
pentru asigurarea serviciilor celor 
44.000 de terminale radio 
achiziţionate de  Ministerul 
Administraţiei şi Internelor în 
cadrul contractelor RO-FSCH 1.1 şi 
RO-FSCH 1.2 finanţate din 
Facilitatea Schengen şi distribuite 
în mediul urban şi rural. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 

 

9.      
 
 
 
 



  ANEXA NR.2  
          

                                 ORDONATOR 3/35  
 

AMENDAMENTE RESPINSE                                                          
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011 
 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

1.  Anexa nr.3/35/29 Ministerul 
Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri 

Se introduce o noua fisa, obiectiv: 
Contravaloarea conductei Frasin– 
Câmpulung – 11,5 mil. Euro 
 
Autori: 
Senator Fodoreanu Sorin 
Senator Onofrei Orest 
Deputat Pardau Dumitru 

Obiectivul este important pentru 
zona Campulung, si de aceea 
propunem alocarea sumei din 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
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pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 

2.  Anexa nr. 3/35- Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri, cap. 81.01, titlul 40, art. 
40.16 
 

Se suplimentează cap. 81.01, titlul 
40, art. 40.16 „Programe de 
conservare şi închidere a minelor” cu 
suma de 256.022 mii lei pentru 
închiderea minelor CNH Petroşani 
conform Regulamentului ajutorului 
de stat pentru închiderea minelor 
necompetitive”. 
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  
 

Mentionam ca Regulamentului 
ajutorului de stat pentru închiderea 
minelor necompetitive a fost 
aprobat de Consiliul Uniunii 
Europene in data de 10.12.2010. 
Subliniem faptul că, în cazul în care 
alocaţiile bugetare pentru industria 
cărbunelui nu vor fi cuprinse în 
legea bugetului de stat pe anul 
2011, CNH Petroşani nu va putea 
accesa sumele necesare 
programului de închidere a minelor 
şi nu va avea resursele financiare 
necesare desfăşurării normale a 
activităţii. 
Dacă nu se acordă fondurile 
necesare închiderii minelor 
conform legislaţiei europene, CNH 
Petroşani va fi obligată să 
concedieze toţi angajaţii (8770 
persoane). Consecinţele ce rezultă 
sunt de nedorit atât în plan social 
cât şi pentru siguranţa zăcământului 
de cărbune şi a mediului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- In anul 2011, in bugetul pe 
programe al MECMA este 
cuprins si Programul de 
conservare sau de inchidere a 
minelor cu suma de 244.895 mii 
lei pentru acest an. 
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Amendament admis de Comisia 
pentru politică economică,  
reformă şi privatizare şi Comisia 
pentru industrii şi  servicii ale 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

3.  Anexa nr. 3/35- Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri Cap. II ,B 
12 Locuinte , servicii si dezvoltare 
publica; lit.c – iluminat public si 
electrificare rurala; 
 

Alocarea sumei de 2,3 mil euro 
pentru modernizarea retelelor de 
iluminat public stradal prin 
valorificarea resurselor regenerabile 
in com. Cristesti, jud. Iasi   
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Sen.Lazar Sorin C-tin PSD+PC 

Finalizarea obiectivului de 
investitii/program MECMA 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
-  Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale 

4.  Anexa nr. 3/35- Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri Cap. II ,B 
12 Locuinte , servicii si dezvoltare 

Alocarea sumei de 4.997.964,72 lei 
pentru  modernizarea retelelor de 
iluminat public prin introducerea 
sistemului de iluminat 

Finalizarea obiectivului de 
investitii/program MECMA 
 

Respins de Comisia pentru politică 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
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publica; lit.c – iluminat public si 
electrificare rurală- 
 

neconventional in com. Cristesti, jud. 
Iasi  
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Sen.Lazar Sorin C-tin PSD+PC  

economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
-  Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale 

5.  Anexa nr. 3/35- Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri  Cap. II ,B 
12 Locuinte , servicii si dezvoltare 
publica; lit.c – iluminat public si 
electrificare rurală- 
 

Alocarea sumei de 5.990.000 lei 
pentru  modernizarea retelelor de 
electrificare rurala  in com. Focuri, 
jud. Iasi  
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Sen.Lazar Sorin C-tin PSD+PC  

Finalizarea obiectivului de 
investitii/program MECMA 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
-  Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale 

6.  Anexa nr. 3/35- Ministerul Alocarea sumei 4.804.749 lei pentru Acest proiect este aprobat, Se propune respingerea 
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Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

reabilitare  reţea de alimentare cu 
energie electrică în municipiul 
Lupeni – staţiunea turistică Straja, 
judeţul Hunedoara. 
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC 
 
 

contribuţia primăriei municipiului 
Lupeni pentru acest proiect este de 
306.575 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind de 5.111.324 lei. 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
-  Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale 

7.  Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 697.078 lei pentru 
extinderea alimentării cu energie 
electrică în comuna Sîntămăria-
Orlea, judeţul Hunedoara. 
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 

Proiectul implică extinderea reţelei 
de joasă tensiune în cinci zone ale 
comunei care se caracterizează prin 
dezvoltare rezidenţială şi potenţial 
economic deosebit, dar care este 
frânat de lipsa infrastructurii 
energetice. 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
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Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC 
 

economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
-  Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale 

8.  Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 395.038,84 lei 
pentru realizarea  electrificarii 
zonelor neelectrificate din satul 
Copaci, comuna Totesti, jud. 
Hunedoara prin programul 
Electrificarea  2007-2009. 
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC 
 

Aceste fonduri sunt necesare pentru 
alimentarea cu energie electrica a  
13 gospodarii din satul Copaci si 
repopularea acestui sat. Dosarul 
cererii de finantare a fost depus in 
luna Iunie 2009, la MIRA. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
-  Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
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ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale 

9.  Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 205.000 lei pentru 
extinderea reţelei electrice în satul 
Castau, comuna Beriu, judeţul 
Hunedoara. 
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  

Lucrarea a fost executată în 
totalitate în cursul anului 2009, 
suma estimată  nefiind plătită. 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
-  Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale 

10.  Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 1.731.769 lei 
pentru reabilitarea  şi modernizarea 
Centrului Vechi al municipiului 
Lupeni, jud. Hunedoara. 
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  

Proiectul este aprobat, contribuţia 
primăriei municipiului Lupeni este 
de 612.231 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind de 2.344.000 lei. 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
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servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC 
 

economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- Lucrarea se poate finanta prin 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii şi a unor baze 
sportive din spaţiul rural, 
instituit prin O.G. nr. 7/2006, 
aprobat cu Legea nr. 71/2007.  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRT.  
- Sumele se asigura din sume 
defalcate din tva  pe baza de 
hotarari ale Guvernului 

11.  Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 3.000.000 lei 
pentru electrificarea satului URSICI 
comuna Bosorod, judetul Hunedoara. 
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  
 

Realizarea acestui proiect de 
electrificare a satului Ursici ar 
favoriza stabilizarea locuitorilor in 
satele de munte si atragerea 
investitorilor. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
-  Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
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 conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale 

12.  Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 205.000 lei pentru 
extinderea retelei electrice in satul 
Castau, comuna Beriu, judeţul 
Hunedoara. 
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  
 

Lucrarea a fost executată în 
totalitate în cursul anului 2009, 
suma estimată  nefiind platită. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
-  Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale 

13.  Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 

Alocarea sumei de 120.000 lei pentru 
modernizarea iluminatului public în 
comuna Beriu, judeţul Hunedoara. 

Contract  multianual, suma estimată 
fiind cea aferenta anului 2011. 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
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Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  
 

rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar 
-  Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor locale 

14.  Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 27.706.660 lei 
pentru CET Paroseni Instalarea cazan 
de 270 t/h si a unui CAF de 100 
Gcal/h, inclusiv amenajari in 
gospodaria de carbune si lucrari de 
alimentare cu apa de adaos, 
Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara. 
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  

Continuarea lucrarilor in vederea 
realizarea unui flux de benzi , 
continuarea lucrarilor in vederea 
finalizarii acumularii hidrotehnice 
Baleia. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  
 

administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

în timpul exerciţiului bugetar 
-  Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru MECMA au fost 
stabilite în raport cu sarcinile ce-i 
revin acestei instituţii în anul 2011.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

15.  Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  2.013.880 lei 
pentru Suprainaltarea depozitului de 
zgura si cenusa V. Caprisoara Transa 
II, Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara. 
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  
 

Asigurarea de spatii de depozitare a 
zgurii si cenusii. 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru MECMA au fost 
stabilite în raport cu sarcinile ce-i 
revin acestei instituţii în anul 2011.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

16.  Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  3.663.080 lei 
pentru Reabilitarea blocului nr. 4 de 
150 MW, Termoelectrica SA, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara. 
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  
 

Proiectare,achizitionare si montare 
privind reutilizarea prin pompare a 
condensatului rezultat de la 
boilerele de termoficare ale 
grupului nr. 4; proiectare, achizitie 
si montare instalatie filtre cu 
autocuratire si instalatie de caratire 
cu bile a condensatorului in timpul 
functionarii; alimentarea cu energie 
electrica a electropompelor de 
circulatie apa racire nr. 5 si 6 din 
sectiile 5BA si 6 BA ale blocului 
nr. 4. 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru MECMA au fost 
stabilite în raport cu sarcinile ce-i 
revin acestei instituţii în anul 2011.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

17.  Anexa nr. 3/35 Ministerul Alocarea sumei de  202.400 lei Reducerea pierderilor datorate Se propune respingerea întrucât: 
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Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

pentru reabilitarea retelelor de apa 
fierbinte si a punctelor termice din 
sistemul de termoficare al Vaii 
Jiului, Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara. 
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  
 

defectiunilor aparute in sistemul de 
termoficare in orasul Petroşani. 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru MECMA au fost 
stabilite în raport cu sarcinile ce-i 
revin acestei instituţii în anul 2011.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

18.  Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 52.525.548 lei 
pentru Instalatia pentru desulfurarea 
gazelor de ardere de la grupul nr. 4 
de 150 MW si CAF de 103 Gcal/h, 
Termoelectrica SA Bucureşti, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara. 
 

Respectarea Directivei Europene 
2001/80/EC, transpusa prin HG 
541/2003, modificata si completata 
prin HG 322/2005 privind stabilirea 
unor masuri pentru limitarea 
emisiilor in aer ale anumitor 
poluanti proveniti din instalatii mari 
de ardere. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 14 -

Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  
 

Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru MECMA au fost 
stabilite în raport cu sarcinile ce-i 
revin acestei instituţii în anul 2011.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

19.  Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  35.028.350 lei 
pentru schimbarea tehnologiei de 
colectare, transport si depozitare a 
zgurii si cenusii, Termoelectrica SA, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara. 
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 

Respectarea prevederilor Directivei 
Europene 31/1999, transpusa de 
HG 349/2005 privind depozitarea 
deseurilor.  
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru MECMA au fost 
stabilite în raport cu sarcinile ce-i 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 15 -

 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  

 revin acestei instituţii în anul 2011.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

20.  Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  7.621.209 lei 
pentru Instalare centrala termica de 
pornire pentru grupul nr. 4 de 150 
MW din S.E. Paroseni, 
Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara. 
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  
 

Asigurarea aburului auxiliar 
necesar pornirii grupului nr. 4. 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru MECMA au fost 
stabilite în raport cu sarcinile ce-i 
revin acestei instituţii în anul 2011.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

21.  Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  120.200 lei 
pentru imobilizari necorporale, 
Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara. 
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  

Necesare pentru respectarea 
drepturilor de autor cu privire la 
soft-urile utilizate. 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru MECMA au fost 
stabilite în raport cu sarcinile ce-i 
revin acestei instituţii în anul 2011.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

22.  Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 225.800 lei pentru 
studii de prefezabilitate si studii de 
fezabilitate, Termoelectrica SA 
Bucureşti, Sucursala Electrocentrale 

Necesare pentru suprainaltarea si 
inchiderea depozitului nou de zgura 
si cenusa (nr. 1) si pentru 
identificarea a noi capacitati de 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
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Paroşeni, judeţul Hunedoara. 
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  
 

depozitare si pentru racordarea la 
SEN a noului grup energetic. 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru MECMA au fost 
stabilite în raport cu sarcinile ce-i 
revin acestei instituţii în anul 2011.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

23.  Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  1.756 .330 lei 
pentru dotari si achiziţii 
independente, Termoelectrica SA 
Bucureşti, Sucursala Electrocentrale 
Paroşeni, judeţul Hunedoara. 
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 

Asigurarea necesarului de dotări in 
vederea bunei desfăsurări a 
activitaţilor de exploatare, 
mentenanţă din cadrul S.E. 
Paroşeni. 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
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administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  

servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru MECMA au fost 
stabilite în raport cu sarcinile ce-i 
revin acestei instituţii în anul 2011.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

24.  Legea bugetului de stat pe 2011 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  60.000 lei pentru 
expertiza tehnica a depozitului 
Radoni, IJAK si FERES, 
Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara. 
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  
 

Necesara pentru demararea 
formelor privind depozitarea in 
fluid dens. 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru MECMA au fost 
stabilite în raport cu sarcinile ce-i 
revin acestei instituţii în anul 2011.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

25.  Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  30.000 lei pentru 
expertiza tehnica a depozitului nou 
de zgura si cenusa (nr.1), 
Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara. 
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Sen.Vasile Cosmin Nicula  

Necesara pentru demararea 
formelor privind depozitarea in 
fluid dens. 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru MECMA au fost 
stabilite în raport cu sarcinile ce-i 
revin acestei instituţii în anul 2011.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.
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26.  Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 5.551.000 lei 
pentru lucrari de reparatie nivel 1-
LN1 (lucrari de intretinere), 
Termoelectrica SA Bucureşti, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara. 
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  

Necesare pentru mentinerea in stare 
de functionare a capacitatilor de 
productie din cadrul S.E. Paroseni. 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru MECMA au fost 
stabilite în raport cu sarcinile ce-i 
revin acestei instituţii în anul 2011.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

27.  Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  152.000 lei 
pentru Lucrari de reparatie nivel 2-
LN2 (lucrari reparatii accidentale si 
neprogramate), Termoelectrica SA 
Bucureşti, Sucursala Electrocentrale 
Paroşeni, judeţul Hunedoara. 
 

Necesare pentru mentinerea in stare 
de functionare a capacitatilor de 
productie din cadrul S.E. Paroseni. 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
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Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  

economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru MECMA au fost 
stabilite în raport cu sarcinile ce-i 
revin acestei instituţii în anul 2011.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

28.  Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  7.968.000 lei 
pentru Lucrari de reparatie nivel 3-
LN3 (lucrari de reparatii RC), 
Termoelectrica SA Bucureşti, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara. 
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 

Necesare pentru mentinerea in stare 
de functionare a capacitatilor de 
productie din cadrul S.E. Paroseni. 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Sumele propuse prin proiectul de 
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servicii   ale Senatului 
 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  

 buget pentru MECMA au fost 
stabilite în raport cu sarcinile ce-i 
revin acestei instituţii în anul 2011.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

29.  Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  1.089.000 lei 
pentru lucrari de reparatie nivel 4-
LN4 (lucrari de reparatii RK), 
Termoelectrica SA Bucureşti, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara. 
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  

Necesare pentru mentinerea in stare 
de functionare a capacitatilor de 
productie din cadrul S.E. Paroseni. 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru MECMA au fost 
stabilite în raport cu sarcinile ce-i 
revin acestei instituţii în anul 2011.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
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investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

30.  Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  101.200 lei 
pentru redarea in circuitul agricol a 
haldei de zgura si cenusa FERES 
IJAK, Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara. 
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  

Necesare pentru respectarea 
cerintelor impuse de legislatia de 
mediu. 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru MECMA au fost 
stabilite în raport cu sarcinile ce-i 
revin acestei instituţii în anul 2011.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

31.  Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 

Alocarea sumei de  60.000 lei pentru 
realizarea unei instalatii proprii de 
termoficare a incintei S.E. Paroseni - 

Necesare pentru reducerea 
cheltuielilor facute pentru 
asigurarea microclimatului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
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 Proiect Tehnic si Caiet de Sarcini, 
Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara. 
  
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  

corespunzator in incinta S.E. 
Paroseni.  
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru MECMA au fost 
stabilite în raport cu sarcinile ce-i 
revin acestei instituţii în anul 2011.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

32.  Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  20.000 lei pentru 
supraînălţarea si închiderea 
depozitului nou de zgura si cenuşa 
(nr.1) - Proiect Tehnic si Caiet de 
Sarcini, Termoelectrica SA, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara. 
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 

Necesara pentru demararea 
formelor privind depozitarea in 
fluid dens.  
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
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şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  

Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru MECMA au fost 
stabilite în raport cu sarcinile ce-i 
revin acestei instituţii în anul 2011.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

33.  Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  100.000 lei 
pentru executie lucrari de inchidere 
si redare in circuitul agricol si/sau 
silvic, sau lucrari de fixare a cenusii 
zburatoare pina la inceperea 
lucrarilor de depozitare a zgurii si 
cenusii sub forma de fluid dens 
pentru RADONI-Proiect Tehnic si 
Caiet de Sarcini, Termoelectrica SA, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara. 
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 

Necesara pentru respectarea 
cerintelor impuse de legislatia de 
mediu.  
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru MECMA au fost 
stabilite în raport cu sarcinile ce-i 
revin acestei instituţii în anul 2011.  
- Responsabilitatea stabilirii 
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administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  
 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

34.  Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  1.000.000 lei 
pentru realizarea unui bloc energetic 
nou la SE Paroseni -Proiect Tehnic si 
Caiet de Sarcini, Termoelectrica SA, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara. 
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  
 

Necesar pentru cresterea capacitatii 
de productie la S.E. Paroseni. 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru MECMA au fost 
stabilite în raport cu sarcinile ce-i 
revin acestei instituţii în anul 2011.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
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completările ulterioare.
35.  Anexa nr. 3/35 Ministerul 

Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  1.000.000 lei 
pentru expertiza tehnica a depozitului 
de zgura si cenusa Valea Caprisoara, 
Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara. 
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  

Necesara pentru demararea 
formelor privind depozitarea in 
fluid dens. 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru MECMA au fost 
stabilite în raport cu sarcinile ce-i 
revin acestei instituţii în anul 2011.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

36.  Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  1.541.092 lei 
pentru modernizare străzi 
Tudorăneşti, Golceşti, 
Răbăreasa,Municipiul Brad, judeţul 
Hunedoara. 
 

Necesara pentru dezvoltarea 
comunităţii miniere. 
Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
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Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  

economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Aceste lucrari se pot finanta 
potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului Nr. 577 /1997 
Republicată, privind pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes 
local clasate şi alimentarea cu 
apă a satelor, dupa intrarea in 
vigoare a Legii anuale a 
bugetului de stat. Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului repartizeaza pe 
judete suma prevazută pentru 
realizarea Programului pe care o 
comunica consiliilor judetene, 
defalcata pe subprograme. Dupa 
consultarea primarilor, a 
consiliilor locale si cu avizul 
acestora, consiliile judetene 
stabilesc si transmit Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului listele cuprinzand 
obiectivele incadrate in 
prevederile programului si 
nivelurile valorice ale acestora. 
Pentru anul 2011 este propusa 
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suma de 222,3 mil lei 
37.  Anexa 3/35 

Ministerul Economiei 
Realizarea unui sistem de 
transformare a energiei solare în 
energie electrică – oraş Hârlău – 
Valoare 6.000.000 lei 
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Sen.Florin Constantinescu PSD+PC 

Obiectivul general al proiectului 
este realizarea unei capacităţi de 
producere a energiei realizându-se 
o economie substanţială la nivelul 
bugetului local. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

38.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 

Finalizare Complexul Hidroenergetic 
Lunca Pascani. 
Valoare – 237.000.000 lei. 
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate până 
în prezent. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
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administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Sen.Florin Constantinescu PSD+PC  

prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru MECMA au fost 
stabilite în raport cu sarcinile ce-i 
revin acestei instituţii în anul 2011.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

39.  Anexa nr.3/35, Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Comerţului 
şi Mediului de Afaceri , anexa 3/35 
cu suma de :  
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Sen.Alexandru Cordoş PSD+PC 
  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 - alimentarea cu gaz a localităţii 
Huedin din judetul Cluj  
 - valoare – 50.000.000 lei 
 - infiinţarea unui parc Industrial in 
localitatea Turda jud Cluj 
 - valoare – 20.000.000 lei 
- infiinţarea unui  parc Industrial in 
localitatea Huedin jud Cluj 
 - valoare – 15.000.000 lei 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri  

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru MECMA au fost 
stabilite în raport cu sarcinile ce-i 
revin acestei instituţii în anul 2011.  
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Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

40.   MINISTERUL ECONOMIEI, 
COMERŢULUI ŞI MEDIULUI 
DE AFACERI 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 100.000 
lei pentru modernizare iluminat 
public în comuna Tătăranu 
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

Este necesară această investiţie 
pentru creşterea gradului de 
siguranţă al cetăţenilor în comuna 
Tătăranu 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Finantarea acestor obiective se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 32 -

Dep.Tîlvăr Angel PSD+PC asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

41.  MINISTERUL ECONOMIEI, 
COMERŢULUI ŞI MEDIULUI 
DE AFACERI 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 
1.000.000 lei pentru extindere reţea 
electrică sat Năneşti- zona islaz şi 
între satele Călienii Noi şi Călienii 
Vechi, comuna Năneşti 
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Dep.Tîlvăr Angel PSD+PC  
 

Extinderea reţelei de electrificare a 
comunei Năneşti 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

42.  MINISTERUL ECONOMIEI, Se propune suplimentarea sumei Continuarea investiţiei este Se propune respingerea întrucât: 
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COMERŢULUI ŞI MEDIULUI 
DE AFACERI 

alocate judeţului Vrancea cu 570.300 
RON pentru extindere reţea electrică 
pentru alimentare cu energie electrică 
satele Milcovul şi Lamoteşti, în 
cadrul programului de „Electrificare 
2007-2009”, pe DN 23 A, Focşani-
Măicăneşti, comuna Măicăneşti 
 
Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Dep.Tîlvăr Angel PSD+PC  
 
 

necesară atât pentru a mări gradul 
de siguranţă al cetăţenilor din 
comună cât şi a traficului pe DN 
23A. 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

43.  Anexa 3/35/cap.8.1.01 titlul 40,  
art.40.16„Programe de conservare 
şi închidere a minelor,, 
 
Ministerul Economiei, Comerţului 
şi Mediului de Afaceri 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Comerţului 
şi Mediului de Afaceri, 
anexa3/35/cap.8.1.01 titlul 40, art. 
40.16 cu   suma de 256.022.000 
RON pentru închiderea minelor 
CHN Petroşani conform 
Regulamentului ajutorului de stat 
pentru închiderea minelor 
necompetitive, aprobat de Consiliul 
UE la data de 10.dec.2010. 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru acoperirea 
cheltuielilor cu închiderea minelor 
CHN Petroşani. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 
 

Respins de Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate  
fi avută în vedere întrucât 
potrivit art. 30 din Legea  
nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului se 
repartizează unor Ordonatori 
principali de credite pe bază de 
Hotărâre a Guvernului pentru 
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Comisia pentru politică 
economică,  reformă şi privatizare 
şi Comisia pentru industrii şi  
servicii ale Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 
Dep.Viorel Arion PDL 

Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi 
Comisia economică, industrii şi 
servicii   ale Senatului 
 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
- In anul 2010, in bugetul pe 
programe al MECMA este 
cuprins si Programul de 
conservare sau de inchidere a 
minelor cu suma de 244.895 mii 
lei pentru anul 2011. 

44. 4
4

Anexa nr.3/35/29 Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 

FIŞA OBIECTIVULUI/ 
PROIECTULUI/ CATEGORIEI DE 
INVESTITII  
Incalzire centrala, comuna 
Gherghita, Judeţul Prahova   
Suma alocată: 150 mii lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Susţinerea financiară  de la bugetul 
de stat este necesară din cauza 
imposibilităţii autorităţilor locale de 
a finaliza din fonduri proprii 
investiţia necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finantare: Prin introducere 
în suma globală prevăzută pentru 
2011 la Ministerul Economiei, 
Comertului si Mediului de Afaceri 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
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aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

45. 4
5

Anexa nr.3/35/29 Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului 
de Afaceri 

FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/C
ATEGORIEI DE INVESTITII  
Modernizare reţea distribuţie agent 
termic oraş, oraş Mizil, Judeţul 
Prahova   
Suma alocată: 2400 mii lei 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Susţinerea financiară  de la bugetul 
de stat este necesară din cauza 
imposibilităţii autorităţilor locale de 
a finaliza din fonduri proprii 
investiţia necesară comunităţii 
locale. 
 
Sursa de finantare: Prin introducere 
în suma globală prevăzută pentru 
2011 la Ministerul Economiei, 
Comertului si Mediului de Afaceri 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii au fost 
dimensionate de acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
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cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

46. 4
6

Ministerul Economiei, Comertului 
si Mediului de Afaceri 
Anexa 3/35capitol 81.01 
                              86.01 
                              53.01 
                              51.01 

Demararea la nivel national a unui 
program de sustinere  a  activitatii 
C.E.T.-urilor sau preluarii acestora 
de catre ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Pentru rentabilizare si scaderea 
cheltuielilor atat a statului cat si a 
cetatenilor si reducerea subventiilor 
Sursa de finanţare: fonduri externe 
nerambursabile/bugetul de stat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
-Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere; 
- Nu există bază legală de 
finanţare a CET-urilor din 
bugetul MECMA. 

47. 4
7

Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/35/02 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Comertului 
si Mediului de Afaceri, anexa nr. 
03/35/02 cu suma de 12.000 mii lei, 
sumă necesară pentru Extindere Parc 
Industrial  

În vederea dezvoltarii si coperarii 
cu Uzina  Ford Romania 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
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Autori:  
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 
Grupul Parlamentar PSD+PC – 
Camera Deputatilor 

în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 

48. 4
8

Anexa nr.3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 

Continuarea investiţiei de  reabilitare 
sistem de termoficare în municipiul 
Brad, jud. Hunedoara 

- 3.000.000 lei  
 

Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 

49. 4
9

Anexa nr.3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 

Extindere reţea gaz metan Mun. 
Lupeni, jud. Hunedoara 

- 10.000.000 lei  
 

Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 

50. 5
0

Anexa nr.3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 

Modernizare reţea iluminat public, 
oraş Uricani, jud. Hunedoara 

- 1.000.000 lei  
 

Investiţia este necesară pentru 
îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 
 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

51. 5Anexa nr.3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 

Introducere complex mecanizat CNH 
Petroşani - EM Livezeni, jud. 
Hunedoara 

- 60.000.000 lei  
 

Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Pentru susţinerea economică a 
comunităţii locale.  Menţinerea 
competitivităţii pe piaţa energetică 
mondială.  
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru MECMA au fost 
stabilite în raport cu sarcinile ce-i 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 40 -

revin acestei instituţii în anul 2011.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

52. 5
2

Anexa nr.3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 

Introducere complex mecanizat CNH 
Petroşani - EM Paroşeni, jud. 
Hunedoara 

- 60.000.000 lei  
 

Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Pentru susţinerea economică a 
comunităţii locale.  Menţinerea 
competitivităţii pe piaţa energetică 
mondială.  
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru MECMA au fost 
stabilite în raport cu sarcinile ce-i 
revin acestei instituţii în anul 2011.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

53. 5
3

Anexa nr.3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 

Retehnologizare CNH Petroşani - 
EM Lupeni, jud. Hunedoara, privind 
prepararea şi exploatarea cărbunelui 

- 25.000.000 lei  
 

Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Pentru susţinerea economică a 
comunităţii locale.  Menţinerea 
competitivităţii pe piaţa energetică 
mondială.  
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru MECMA au fost 
stabilite în raport cu sarcinile ce-i 
revin acestei instituţii în anul 2011.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

54. 5
4

Anexa nr.3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 

Retehnologizare CNH Petroşani - 
EM Uricani, jud. Hunedoara, privind 
prepararea şi exploatarea cărbunelui 

- 10.000.000 lei  

Pentru susţinerea economică a 
comunităţii locale.  Menţinerea 
competitivităţii pe piaţa energetică 
mondială.  

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2011 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 

se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru MECMA au fost 
stabilite în raport cu sarcinile ce-i 
revin acestei instituţii în anul 2011.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

55. 5
5

Suma se introduce la Anexa 3/35 de 
la Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri, 
capitolul 8100 

1.  Cogenerare (1,7 KW E si 2,5 KW 
T) + proiect de 2,1 milioane de euro 
– Studiu de fezabilitate 
2. Extindere retele electrice de 
distibutie oras Panciu – 5.550.000 lei 
– Studiu de fezabilitate 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

    Tinand cont de consumul si 
cererea de consum de energie 
electrica si ceea ce putem oferi la 
ora actual, consideram ca este 
necesara extinderea retelelor de 
energie electrica. 
   Sursa de finanţare: prin 
introducere în suma globală 
prevăzută pentru 2011 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri din Bugetul Ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
-Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere; 
- Nu există bază legală de 
finanţare din bugetul MECMA a  
extinderii retelelor de energie 
electrica 
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Dezvoltării Regionale şi 
Turismului. 

56. 5
6

Anexa nr.3/35, Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Comerţului 
şi Mediului de Afaceri , anexa 3/35 
cu suma de : 35.050.000 lei 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 - alimentarea cu gaz a localităţii 
Huedin din judetul Cluj  
 - valoare – 50.000.000 lei 
 - infiinţarea unui parc Industrial in 
localitatea Turda jud Cluj 
 - valoare – 20.000.000 lei 
 
 - infiinţarea unui  parc Industrial in 
localitatea Huedin jud Cluj 
 - valoare – 15.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

57. 5
7

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Comerţului şi 
Mediului de Afaceri cu 25 mil.ron. 

Se propune alocarea acestei sume 
pentru investitia privind racordarea 
orasului Babadag – Jud. Tulcea la 
Sistemul naţional de gaze naturale . 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Crearea unei infrastructuri a 
orasului Babadag- Jud. Tulcea si 
asigurarea unor conditii de viata 
civilizate. 
 
Sursa de finantare : Fondul de 
rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului . 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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în cursul exerciţiului bugetar 
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

58. 5
8

Anexa 3/35 
Ministerul Economiei, Comerţului 

şi Mediului de Afaceri 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Economiei, 

Comerţului şi Mediului de Afaceri - 
Anexa 3/35  

 
cu suma de 1.470.000 RON  

în vederea înfiinţării reţelei de 
distribuţie gaze naturale în localitatea 

Izvoru Mureşului, Comuna 
Voşlăbeni, Judeţul Harghita 

 
 
 

Deputat Mircea DUŞA 
     Lider Grup parlamentar 

Alianţa PSD+PC 
 

Pentru sprijinirea proiectelor de 
infrastructură locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

59. 5
9

Anexa 3/35 
Ministerul Economiei, Comerţului 

şi Mediului de Afaceri 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Economiei, 

Comerţului şi Mediului de Afaceri - 

Pentru sprijinirea proiectelor de 
infrastructură locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu se specifica sursa de 
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Anexa 3/35  
 

cu suma de 5.460.000 RON  
în vederea înfiinţării reţelei de 

distribuţie din municipiul Topliţa, 
Judeţul Harghita 

 
 

Deputat Mircea DUŞA 
     Lider Grup parlamentar 

Alianţa PSD+PC 
 

finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

60. 6
0

Ministerul Economiei, Comerţului 
şi Mediului de Afaceri 
Cap 80.01 – Stimularea şi 
promovarea exportului 
 
 
 

Majorarea cu 20 milioane lei a 
bugetului pentru înfiinţarea de centre 
de promovarea a produselor 
româneşti pentru export. 
Dep. Const. Nita Grup PSD+PC 
 
 
  

Redistribuire în interiorul bugetului 
alocat MECMA. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective 
- Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru MECMA au fost 
stabilite în raport cu sarcinile ce-i 
revin acestei instituţii în anul 2011.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

61. 6Ministerul Economiei, Comerţului 
şi Mediului de Afaceri 
 
 
 
 
 
 
 
 

Înfiinţarea Fondului de Investiţii de 
Risc pentru sprijinirea investiţiilor în 
ţară şi străinătate (investiţii 
inovative). Capital social 210 
milioane lei din care 84 milioane lei, 
cotă parte MECMA, diferenţa fiind 
asigurată de alte instituţii financiare.  
Valoare: 84.000 mii lei 
 
Dep. Const. Nita Grup PSD+PC 

Fondul de Rezervă aflat la 
dispoziţia Prim-Ministrului.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
- Sumele propuse prin proiectul de 
buget pentru MECMA au fost 
stabilite în raport cu sarcinile ce-i 
revin acestei instituţii în anul 2011.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul de 
investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

62. 6
2

 MINISTERUL ECONOMIEI, 
COMERŢULUI ŞI MEDIULUI 
DE AFACERI 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 100.000 
lei pentru modernizare iluminat 
public în comuna Tătăranu 
Autor: Tîlvăr Angel- deputat 
GRUPUL PARLAMENTAR 

Este necesară această investiţie 
pentru creşterea gradului de 
siguranţă al cetăţenilor în comuna 
Tătăranu 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
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PSD+PC în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

63. 6
3

 
MINISTERUL ECONOMIEI, 
COMERŢULUI ŞI MEDIULUI 
DE AFACERI 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 
1.000.000 lei pentru extindere reţea 
electrică sat Năneşti- zona islaz şi 
între satele Călienii Noi şi Călienii 
Vechi, comuna Năneşti 
Autor: Tîlvăr Angel- deputat 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 

Extinderea reţelei de electrificare a 
comunei Năneşti 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
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ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

64.  MINISTERUL ECONOMIEI, 
COMERŢULUI ŞI MEDIULUI 
DE AFACERI 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu 570.300 
RON pentru extindere reţea electrică 
pentru alimentare cu energie electrică 
satele Milcovul şi Lamoteşti, în 
cadrul programului de „Electrificare 
2007-2009”, pe DN 23 A, Focşani-
Măicăneşti, comuna Măicăneşti 
Autor: Tîlvăr Angel- deputat 
GRUPUL PARLAMENTAR 
PSD+PC 

Continuarea investiţiei este 
necesară atât pentru a mări gradul 
de siguranţă al cetăţenilor din 
comună cât şi a traficului pe DN 
23A. 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
- Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

65. 6
4

    

 



  ANEXA NR.2  
          

                                 ORDONATOR 3/37-65 
 

AMENDAMENTE RESPINSE                                                          
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011 
 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

1.  Anexa 3/37/01 – Academia 
Romana 

Majorarea cu 52,969 milioane RON 
a fondurilor bugetare alocate 
Academiei Române.  
 
Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 
DEPUTAT   PSD de Vrancea 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin 
DUMITRESCU 
DEPUTAT   PSD de Iaşi 
Prof. univ. dr. ing. Anghel 
STANCIU 

Motivare: Pentru susţinerea 
activităţii Academiei la nivelul 
anului 2010.  
Sursa de finanţare Reorganizarea 
întregului buget. 

Anexa 3/37/01 

2.  Anexa nr.3/38 Autoritatea 
Nationala Sanitara Veterinara si 
pentru Siguranta Alimentelor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Autorităţii Naţional Sanitar 
Veterinară Şi Pentru Siguranţa 
Alimentelor  
cu suma de 94 000 mii lei pentru 
programe de combatere si eradicare a 
rabiei, encefalopatiei spongiforme 
bovine, scrabiei, tuberculozei, 
leucozei si anemiei infecţioase.  

Se solicită admiterea 
amendamentului fiind necesară 
pentru cofinanţarea unor programe 
europene in valoare de 15.1 
milioane euro conform deciziilor 
C.E. 712/2010. 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezerva al guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2 -

 
Autori amendament 
 
Deputat PDL 
AVRAM MARIAN 
Deputat UDMR 
KELEMEN Atilla-Béla-László 

urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar 
-Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se 
angajează pe bază de hotărâri ale 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar, conform 
prevederilor art.30 din Legea  nr 
500/2002 privind finaţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
Totodată în cadrul anexei 
3/38/23 la bugetul ANSVSA 
creditele de angajament sunt 
cuprinse la nivelul necesarului 
iar în cazul cheltuirii integrale a 
sumelor cuprinse la titlul 
83.10.56 acestea se pot 
suplimentar prin redistribuire de 
la alti ordonatori, în funcţie de 
stadiul de implementare a 
proiectelor finanţate din FEN. 
 

3.  Anexa nr.3/38/15 Autoritatea 
Nationala Sanitara Veterinara si 
pentru Siguranta Alimentelor 

Se propune diminuarea bugetului 
Autoritatii Nationale Sanitara 
Veterinara si pentru Siguranta 
Alimentelor la capitolul 5010, titlul 
10 „cheltuieli de personal” , alineatul 
08 „Fond de premii”şi 09 „ Prima de 
vacanta”  cu suma de 15.000 mii lei  
 

Fondul de premii şi primele de 
vacanţă nu se consideră justificate 
în an de criză. 
 
 
 

Propunem resapingerea 
amendamentului, întrucât: 
- În buetul ANSVSA pe anul 
2011 nu sunt prevăute sume 
la , titlul 10 „cheltuieli de 
personal” , alineatul 08 „Fond 
de premii”şi 09 „ Prima de 
vacanta”. 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
Hrebenciuc Viorel, Aura 
Vasile,Chirita Dumitru, Mircea 
Dusa.  

  Anexa nr.3/38/15 Autoritatea 
Nationala Sanitara Veterinara si 
pentru Siguranta Alimentelor 

Se propune diminuarea bugetului 
Autoritatii Nationale Sanitara 
Veterinara si pentru Siguranta 
Alimentelor la capitolul 3310 
„Venituri din prestari servicii si alte 
activitati”, subcapitolul 08 „Venituri 
din prestari servcii” cu suma de 
15.000 mii lei  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
Hrebenciuc Viorel, Aura 
Vasile,Chirita Dumitru, Mircea 
Dusa.     

Se propune diminuarea bugetului 
pentru a nu creşte presiunea 
costurilor pe agenţii economici 
privaţi 
 
 
 

Propunem respingerea 
amenndamentului, întrucât: 
- Diminuarea veniturilor propii 
ale ANSVSA ar duce la 
creşterea subvenţiilor 
acordate de la bugetul de stat 
pentru acoperirea cheltuielilor 
acesteia. 

4.  Anexa nr.3/39, capitol 68.01, titlul 
II – Bunuri si servicii 
20.30.30 

Propunem acordarea sumei de 
400.000 lei pentru bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
problemele Revolutionarilor din 
Decembrie 1989. 
 
Autor: COMISIA 
PARLAMENTARĂ A 
REVOLUŢIONARILOR DIN 
DECEMBRIE 1989 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

5.  Anexa nr.3/39, capitol 68.01, titlul 
IX – Asistenta sociala 
57.02.01 

Propunem acordarea sumei de 
400.000 lei pentru bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 
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problemele Revolutionarilor din 
Decembrie 1989. 
 
Autor: COMISIA 
PARLAMENTARĂ A 
REVOLUŢIONARILOR DIN 
DECEMBRIE 1989 
 

6.  Anexa nr.3/39, capitol 68.01, titlul I 
– Cheltuieli de personal 
10.01.12 suma de 25.000 lei 
10.01.30 suma de 50.000 lei 

Propunem acordarea sumei de 
75.000 lei pentru bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
problemele Revolutionarilor din 
Decembrie 1989. 
 
Autor: COMISIA 
PARLAMENTARĂ A 
REVOLUŢIONARILOR DIN 
DECEMBRIE 1989 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 

1.  Anexa 3/41/01, capitol 5000, titlul 
20 Bunuri si servicii 

Se propune suplimentarea cu 700 mii 
lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
Hrebenciuc Viorel, Aura 
Vasile,Chirita Dumitru, Mircea 
Dusa.     

În vederea susţinerii 
programelor de mentenanţă şi 
perfecţionare a sistemelor 
informatice şi de comunicaţii, 
precum şi a sistemelor criptografice 
utilizate în gestionarea informaţiilor 
clasificate naţionale, NATO şi UE. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale 

Se propune respingerea întrucât: 
- Cheltuielile privind susţinerea 
programelor de mentenanţă şi 
perfecţionare a sistemelor 
criptografice utilizate în gestionarea 
informaţiilor clasificate se includ în 
cadrul programelor de investiţii 
publice ale ordonatorilor principali de 
credite în sumă globală în cadrul 
poziţiei C – ”Alte cheltuieli de 
investiţii”, cheltuieli ce se detaliază şi 
se aprobă prin liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 
- Sursa de finanţare propusă 
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nu poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
obiectivele stabilite pentru anul 
2011. 
- Nu sunt precizate poziţiile 
bugetare propuse a se 
suplimenta. 

7.  Anexa 3/41/01, capitol 5000, titlul 
70 

Se propune suplimentarea cu 150 mii 
lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
Hrebenciuc Viorel, Aura 
Vasile,Chirita Dumitru, Mircea 
Dusa.     

În vederea susţinerii 
programelor de mentenanţă şi 
perfecţionare a sistemelor 
informatice şi de comunicaţii, 
precum şi a sistemelor criptografice 
utilizate în gestionarea informaţiilor 
clasificate naţionale, NATO şi UE. 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
obiectivele stabilite pentru anul 
2011. 
- Nu sunt precizate poziţiile 
bugetare propuse a se 
suplimenta.

8.  Anexa 3/42/02 - Consiliului 
Naţional pentru Combaterea 
Discriminării 
capitol 5101 titlul 20 articol 01 alin. 
09   - coloana 3 

Se propune modificarea sumei 
alocate cu titlu de „Materiale şi 
prestări de servicii cu caracter 
funcţional” de la valoarea de 182 mii 
lei la valoarea de 300 mii lei. 
 
Autori: 
deputaţi UDMR - Derzsi Ákos, Pető 
Csilla Mária, Olosz Gergely, Erdei 
D. István, Lakatos Petru 
deputaţi PSD - Ciprian-Florinel 

Necesitatea asigurării cheltuielilor 
minime de organizare şi funcţionare 
a instituţiei. 
 
Sursa de finanţare:  
din bugetul de stat – bugetul 
Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Sursa de finanţare propusă 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării.au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile şi obiectivele 
stabilite pentru anul 2011. 
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Luca, Ioan Sorin Roman 
9.  Anexa 3/42/02 - Consiliului 

Naţional pentru Combaterea 
Discriminării 
capitol 5101 titlul 20 articol 06 alin. 
01   - coloana 3 

Se propune modificarea sumei 
alocate cu titlu de „Deplasări interne, 
detaşări, transferări” de la valoarea 
de 90 mii lei la valoarea de 150 mii 
lei. 
 
Autori: 
deputaţi UDMR - Derzsi Ákos, Pető 
Csilla Mária, Olosz Gergely, Erdei 
D. István, Lakatos Petru 
deputaţi PSD - Ciprian-Florinel 
Luca, Ioan Sorin Roman 

Necesitatea asigurării cheltuielilor 
pentru efectuarea investigaţiilor în 
ceea ce priveşte soluţionarea 
cazurilor de discriminare, precum şi 
pentru acoperirea necesarului 
deplasărilor la domiciliu ale 
demnitarilor. 
 
Sursa de finanţare:  
din bugetul de stat – bugetul 
Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- amendamentul presupune 
majorarea bugetului CNCD cu 
suma de 60 mii lei pentru care 
nu se specifică sursa de 
finanţare. Ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 

- potrivit prevederilor proiectului 
Legii bugetului de stat pe anul 
2011, ordonatorii principali de 
credite sunt autorizaţi să 
efectuezeîn cursul întregului an 
redistribuiri şi să introducă 
proiecte noi finanţate din fonduri 
externe nerambursabile 
postaderare 

 

10.  Anexa 3/42/02 - Consiliului 
Naţional pentru Combaterea 
Discriminării 
capitol 5101 titlul 56 articol 15 alin. 
01   - coloana 3 

Se propune alocarea sumei de 97 mii 
lei cu titlu de programe comunitare 
pentru cofinanţări de proiecte cu 
finanţare externă nerambursabilă. 
 
Autori: 
deputaţi UDMR - Derzsi Ákos, Pető 

Ca justificare, se au în vedere 
obligaţiile financiare pentru 
derularea proiectului Progress, 
aprobat în baza Contractului nr. 
VS/2010/0564 pentru realizarea 
acţiunii intitulată „Persoanele cu 
dizabilităţi mentale au drepturi”. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- amendamentul presupune 
majorarea bugetului CNCD cu 
suma de 97 mii lei pentru care 
nu se specifică sursa de 
finanţare. Ca atare contravine 
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Csilla Mária, Olosz Gergely, Erdei 
D. István, Lakatos Petru 
deputaţi PSD - Ciprian-Florinel 
Luca, Ioan Sorin Roman 

 
Sursa de finanţare:  
din bugetul de stat – bugetul 
Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării. 

prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 

- potrivit prevederilor proiectului 
Legii bugetului de stat pe anul 
2011, ordonatorii principali de 
credite sunt autorizaţi să 
efectuezeîn cursul întregului an 
redistribuiri şi să introducă 
proiecte noi finanţate din fonduri 
externe nerambursabile 
postaderare 

 

11.  Anexa 3/42/02 - Consiliului 
Naţional pentru Combaterea 
Discriminării 
capitol 5108 titlul 56 articol 15 alin. 
02   - coloana 3 

Se propune alocarea sumei de 389 
mii lei cu titlu de finanţare externă 
nerambursabilă. 
 
Autori: 
deputaţi UDMR - Derzsi Ákos, Pető 
Csilla Mária, Olosz Gergely, Erdei 
D. István, Lakatos Petru 
deputaţi PSD - Ciprian-Florinel 
Luca, Ioan Sorin Roman 

Ca justificare, se au în vedere 
obligaţiile financiare pentru 
derularea proiectului Progress, 
aprobat în baza Contractului nr. 
VS/2010/0564 pentru realizarea 
acţiunii intitulată „Persoanele cu 
dizabilităţi mentale au drepturi” 
 
Sursa de finanţare:  
din fonduri externe nerambursabile 
– bugetul Consiliului Naţional 
pentru Combaterea Discriminării. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- amendamentul presupune 
majorarea bugetului CNCD cu 
suma de 97 mii lei pentru care 
nu se specifică sursa de 
finanţare. Ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 

- potrivit prevederilor proiectului 
Legii bugetului de stat pe anul 
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2011, ordonatorii principali de 
credite sunt autorizaţi să 
efectueze în cursul întregului an 
redistribuiri şi să introducă 
proiecte noi finanţate din fonduri 
externe nerambursabile 
postaderare 

 

12.  Anexa nr.3/45 /02a  
Societatea Romana de 
Radiodifuziune 

Se propune suplimentarea 
bugetului Societatăţii Romane de 
Radiodifuziune după cum 
urmează: 
- cu suma de 52.180 mii lei la 
capitolul 67.01 Cultură, recreere 
şi religie, titlul Bunuri şi servicii, 
Materiale şi prestări de servicii cu 
caracter funcţional, cod 20.01.09, 
de la 152.816 mii lei la 204.816 
mii lei. 
-cu suma de 1.750 mii lei pentru 
cheltuieli de capital, Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe, 
Cod 71.03 
 
Sursa de finanţare: 
 
Autori: Comisiile pentru cultură, 
deputaţi Beres Isvan, Derzsi 
Akos, Kerekes Karoly, Lakatos 
Peter, Mate Andras, Olosz 
Gergelz, Pal Arpad, Palfi Mozes 
Zoltan 

Suplimentarea cu 52.180 mii lei 
este necesară pentru plata 
închirierii spaţiilor circuitelor 
datorate agenţilor economici din 
sistemul comunicaţiilor. 
 
 
 
 
 
 
Suplimentarea cu 1.750 mii lei 
este necesară pentru lucrări de 
modernizare a Sălii de concerte 
„Mihail Jora” a Societăţii 
Române de Radiofuziune. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
precizeaza sursa de finantare. 
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13.  Anexa 3 / 46 / 02a 
Societatea Română de Televiziune 

Se alocă suma de 56.712 mii lei 
pentru MIJLOACE FIXE 
INDEPENDENTE 2010: 

- Extindere sistem integrat 
digital de editare, difuzare şi 
arhivare a ştirilor  

- Care de reportaj HD digital 
- Extindere regie Senat 
- Amenajare Regie Camera 

Deputaţilor  
- Sisteme digitale de 

monitorizare şi vizionare  
- Camcordere şi casetoscoape 

XDCAM HD 
- Retehnologizare studiouri 

producţie (video, audio, 
lumini) 

- Modernizare staţie satelit  
- Ingest şi monitorizare HD 
- Echipamente digitale pentru 

studiourile teritoriale  
- Echipamente regii finale  
- Sistem integrat management 

trafic şi acces 
- Extindere sistem integrat 

digital de producţie şi 
difuzare 

- Extindere sistem integrat 
storage 

- Echipamente digital glue and 
wire routing 

- Care de reportaj SD 
- Studiou Muzical şi mixere 

Echipamentele sunt necesare 
desfăşurării activităţii instituţiei. 
 
Sursa de finanţare:     Bugetul 
Serviciului Telecomunicaţii 
Speciale 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece bugetul Serviciului 
Telecomunicaţii Speciale a fost 
astfel dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
ale acestuia şi ale unităţilor din 
subordine. De asemenea, nu este 
precizat capitolul bugetar şi titlul 
de cheltuieli ce urmează a fi 
suplimentat. 
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sonorizare 
- Echipamente arhiva 

electronică digitală 
- Modernizare sisteme 

informatice producţie, servere 
şi echipamente reţea 

- Modernizare flota operativă 
- Modernizare sistem de 

control operativ al flotei  
- Staţie grafică mobilă 
- Camcordere digitale 
- Sistem achiziţie digitală film 
- Sisteme de montaj nonliniar 

Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului 
Deputat PSD +PC, Socaciu Victor 
Grup PSD+PC – Camera 
Deputaţilor 

2.  Anexa 3 / 46 / 02a 
Societatea Română de Televiziune 

Se alocă suma de 11.000 mii lei  
pentru OBIECTIVE NOI 
(LUCRĂRI): 
 Studioul teritorial Cluj – 

proiectare şi construcţii 
 Studioul teritorial Iaşi - 

proiectare şi construcţii 
 Studioul teritorial Craiova - 

proiectare 
 
Autori: 

 
Echipamentele sunt necesare 
desfăşurării activităţii instituţiei. 
 
Sursa de finanţare:      
Bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece bugetul Ministerului 
Finanţelor Publice a fost astfel 
dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
ale acestuia şi ale unităţilor din 
subordine. De asemenea, nu este 
precizat capitolul bugetar şi titlul 
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Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului  
Deputat PSD +PC, Socaciu Victor 
Grup PSD+PC – Camera 
Deputaţilor 

de cheltuieli ce urmează a fi 
suplimentat. 
 

14.  Anexa 3 / 46 / 02a 
Societatea Română de Televiziune 

Se alocă suma de 3.250 mii lei 
pentru MODERNIZĂRI / 
CONSOLIDĂRI: 

- Modernizare clădiri SRTV 
- Reabilitare termică Corp 

Redacţional 
- Amenajare sistem separare 

hidrocarburi din apele uzate 
- Amenajare sistem tratare ape 

reziduale (proiect şi execuţie) 
- Reamenajare punct termic 

Dorobanţi (proiect şi 
execuţie) 

- Reamenajare centrală termică 
Jilava proiect şi execuţie) 

- Reamenajare instalaţie 
incendiu Jilava 

- Amenajare regii producţie 
- Reabilitare sistem rezervare 

energetică 
- Amenajare porţi SRTV 

pentru control anti-tero 
- Reamenajare staţie frig 

tehnologic Dorobanţi 
 

Lucrările sunt necesare în vederea 
bunei desfăşurării a activităţii 
instituţiei. 
 
Sursa de finanţare:      
Bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
ale acestuia şi ale unităţilor din 
subordine. De asemenea, nu este 
precizat capitolul bugetar şi titlul 
de cheltuieli ce urmează a fi 
suplimentat. 
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Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului  
Deputat PSD +PC, Socaciu Victor 
Grup PSD+PC – Camera 
Deputaţilor 

15.  Anexa 3 / 46 / 02a 
Societatea Română de Televiziune 

Se alocă suma de 2.600 mii lei 
pentru licenţe: 

- Licenţe sisteme informatice 
infrastructură IT şi producţie 

- Sistem informatic pentru 
managementul ştirilor ENPS 

- Sistem informatic pentru 
managementul documentelor  

- Dezvoltare sistem informatic 
Microsoft Dynamics - NAV 
(upgrade şi licenţe) 

 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului  
Deputat PSD +PC, Socaciu Victor 
Grup PSD+PC – Camera 
Deputaţilor

Echipamentele sunt necesare 
desfăşurării activităţii instituţiei. 
 
Sursa de finanţare:     Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 

Se propune respingerea, întrucât 
sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece bugetul Administraţiei 
Prezidenţiale a fost astfel 
dimensionat astfel incât să 
permită desfaşurarea în condiţii 
normale a activităţilor specifice 
ale acestuia şi ale unităţilor din 
subordine. De asemenea, nu este 
precizat capitolul bugetar şi titlul 
de cheltuieli ce urmează a fi 
suplimentat. 
 

16.  Anexa 3/46 / 02a 
Societatea Română de Televiziune 

Suplimentarea bugetului Societăţii 
Române de Televiziune cu suma de 
500 mii lei 

Suma este necesară pentru 
realizarea Studioului Teritorial 
TVR Constanţa 

Se propune respingerea intrucat: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, întrucât 
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Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului 
Amendament propus de domnul 
deputat Amet Aledin GP. 
Minorităţi Naţionale 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernulu 

fondurile alocate Ministerului 
Finanţelor Publice au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2011 în condiţiile 
constrângerilor bugetare impuse 
de situaţia economică existentă. 

3.  Anexa 3 / 46 / 02a 
Societatea Română de Televiziune 

Suplimentarea bugetului Societăţii 
Române de Televiziune cu suma de 
11.000  mii lei 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
Autori: 
Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă a 
Camerei Deputaţilor si Comisia 
pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului 
Amendament propus de doamnele 
deputat Raluca Turcan şi 
Brânduşa Novac. G.P. PD-L 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea Turnului (sediului) 
Televiziunii Române. 

Se propune respingerea intrucat: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, întrucât 
fondurile alocate Ministerului 
Finanţelor Publice au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2011 în condiţiile 
constrângerilor bugetare impuse 
de situaţia economică existentă. 

17.   
Anexa 3 / 46 / 02  
Societatea Română de Televiziune 

Se alocă suma de 1.300 mii lei 
pentru achiziţionare MIJLOACE 
FIXE INDEPENDENTE  DIN 2008 
CU FINALIZARE ÎN 2010: 

- Sistem integrat digital de 
editare, difuzare şi arhivare a 
ştirilor  
 

Echipamentele sunt necesare 
desfăşurării activităşii instituţiei. 
  
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice 

Se propune respingerea intrucat: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, întrucât 
fondurile alocate Ministerului 
Finanţelor Publice au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2011 în condiţiile 
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Autor, 
Deputat PSD +PC, Socaciu Victor 
Grup PSD+PC – Camera 
Deputaţilor

constrângerilor bugetare impuse 
de situaţia economică existentă. 

18.  Consiliul Superior al Magistraturii 
Anexa nr. 3/47/02/ Grupa 56/ Titlul 
VIII – Capitolul 5100 

Se suplimentează bugetul cu suma de 
926 mii lei pentru proiectele de 
finanţare din fonduri externe. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
Hrebenciuc Viorel, Aura 
Vasile,Chirita Dumitru, Mircea 
Dusa.   
 

Este necesară această suplimentare 
pentru cofinanţarea proiectelor 
PHARE. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia  
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
- Nu sunt precizate poziţiile 
bugetare propuse a se 
suplimenta. 
 
 

4.  Consiliul Superior al Magistraturii 
Anexa nr. 3/47/ Grupa 20/ Titlul II  

Se suplimentează bugetul cu suma de 
1200 mii lei. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
Hrebenciuc Viorel, Aura 
Vasile,Chirita Dumitru, Mircea 
Dusa.   
 

Este necesară această suplimentare 
pentru asigurarea pregătirii 
magistraţilor prin Institutul 
Naţional de Magistratură. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia  
Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  
- Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului  se 
utilizeaza dupa aprobarea legii 
bugetare, pe baza de hotarari ale 
Guvernului si numai pentru 
situatii urgente sau neprevazute, 
potrivit Legii finantelor publice,  
nr.500/2002, cu modificarile 
ulterioare. 
- Nu sunt precizate poziţiile 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 15 -

bugetare propuse a se 
suplimenta. 
 
 

19.  Anexa nr.3/48 Autoritatea  
Electorală  Permanentă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Autorităţii Electorale Permanente cu 
suma de 21.300 mii lei: 
 
- capitol 5101.10   10.150 
mii lei 
- capitol 5101.20    2.150 
mii lei 
- capitol 5101.70    2.000 
mii lei 
- capitol 5401.59    7.000 
mii lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
Hrebenciuc Viorel, Aura 
Vasile,Chirita Dumitru, Mircea 
Dusa.   
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia  
Guvernului. 
 
                                             

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în cursul exerciţiului bugetar. 
- Nu sunt precizate poziţiile 
bugetare (artcole/alienate) 
propuse a se suplimenta. 
 

20.  Anexa nr. 3/50  Autoritatea 
Naţională de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal 
 
Anexa nr. 3/50/01/ Titlul 5101/ 
Grupa 20 – „Bunuri şi servicii”. 

Se solicită majorarea bugetului cu 
suma de 166 mii lei.  
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
Hrebenciuc Viorel, Aura 
Vasile,Chirita Dumitru, Mircea 
Dusa.   
 

Este necesară suplimentarea acestei 
sume pentru asigurarea funcţionării 
autorităţii pe activitatea de 
control. 

Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 16 -

în cursul exerciţiului bugetar. 
- Nu sunt precizate poziţiile 
bugetare (artcole/alienate) 
propuse a se suplimenta 

21.  Anexa nr.3/51 - Consiliul 
Economic şi Social 

Se propune modificarea bugetului 
instituţiei astfel: 
- Cheltuieli total – de la 2.466 mii lei 
la 3.227 mii lei;  
- Cheltuieli curente – de la 2.424 mii 
lei la 3.185 mii lei;  
- Cheltuieli de personal – de la 1.962 
mii lei la 2.394 mii lei;  
- Bunuri şi servicii – de la 455 mii lei 
la 784 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru Muncă, 
Finanţe şi Bănci 

Diferenţa de 761 mii lei asigură 
funcţionarea normală a instituţiei 
pentru anul 2011. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- nu se specifică sursa de 
finanţare, ca atare contravine 
prevederilor art. 138, alin. (5) 
din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare”; 

 

22.  Anexa nr.3/51/01 Consiliul 
Economic şi Social 

Se propune majorarea sumei cu 337 
mii lei, de la 2.466 mii lei la 2.839 
mii lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
Hrebenciuc Viorel, Aura 
Vasile,Chirita Dumitru, Mircea 
Dusa.   
 

Pentru buna funcţionare a CES sunt 
necesari cel puţin 31 de salariaţi. 
Dintre aceştia 4 ocupă funcţii de 
conducere cu indemnizaţiile 
aferente: director economic, 
director avizare, şef serviciu juridic, 
coordonator programe. 
Sumele de la Titlul BUNURI ŞI 
SERVICII reprezintă strictul 
necesar pentru desfăşurarea 
activităţii CES în condiţii optime.  
Studiile şi cercetările reprezintă una 
din activităţile de bază ale CES, 
prevăzută în Legea nr.109/1997. 
Suma propusă pentru deplasări 
externe se justifică în anul 2011 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, sumele  
stabilite pe destinaţiile din 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
de aceasta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu 
- fondurile alocate Consiliului 
Economic şi Sociale la  
cheltuieli de personal si bunuri si 
servicii au fost fundamentate 
avându-se în vedere desfăşurarea 
in bune condiţii a activităţii 
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prin participarea la reuniunile 
internaţionale specifice pentru CES, 
participarea fiind obligatorie pentru 
preşedinte şi secretar general. Au 
fost luate în calcul doar întâlnirile 
obligatorii la care CES trebuie să 
participe.  
Deoarece în anul 2011 tarifele la 
prestările de servicii şi utilităţi vor 
creşte, este necesară menţinerea 
sumelor propuse de CES la aceste 
articole.  
De asemenea,  clădirea în care işi 
desfăşoară activitatea CES fiind 
foarte veche, necesită cheltuieli 
suplimentare de întreţinere 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 

instituţiei, în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2011 şi ţinând seama 
de constrângerile bugetare 
impuse de situaţia economică 
existentă. 
 

23.  Anexa nr.3/51/01 Consiliul 
Economic şi Social 

Se propune majorarea sumei cu 192 
mii lei, de la 455 mii lei la 647 mii 
lei la capitolul 5100, titlul 20 
„Bunuri şi servicii”. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
Hrebenciuc Viorel, Aura 
Vasile,Chirita Dumitru, Mircea 
Dusa.   
 

Pentru buna funcţionare a CES sunt 
necesari cel puţin 31 de salariaţi. 
Dintre aceştia 4 ocupă funcţii de 
conducere cu indemnizaţiile 
aferente: director economic, 
director avizare, şef serviciu juridic, 
coordonator programe. 
Sumele de la Titlul BUNURI ŞI 
SERVICII reprezintă strictul 
necesar pentru desfăşurarea 
activităţii CES în condiţii optime.  
Studiile şi cercetările reprezintă una 
din activităţile de bază ale CES, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, sumele  
stabilite pe destinaţiile din 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
de aceasta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu 
- fondurile alocate Consiliului 
Economic şi Sociale la  
cheltuieli de personal si bunuri si 
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prevăzută în Legea nr.109/1997, 
fiind absolut necesară menţinerea 
sumei de 50 mii lei la acest articol. 
Suma propusă pentru deplasări 
externe se justifică în anul 2010 
prin participarea la reuniunile 
internaţionale specifice pentru CES, 
participarea fiind obligatorie pentru 
preşedinte şi secretar general. Au 
fost luate în calcul doar întâlnirile 
obligatorii la care CES trebuie să 
participe.  
Deoarece în anul 2010 tarifele la 
prestările de servicii şi utilităţi vor 
creşte, este necesară menţinerea 
sumelor propuse de CES la aceste 
articole.  
De asemenea,  clădirea în care işi 
desfăşoară activitatea CES fiind 
foarte veche, necesită cheltuieli 
suplimentare de întreţinere. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

servicii au fost fundamentate 
avându-se în vedere desfăşurarea 
in bune condiţii a activităţii 
instituţiei, în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2011 şi ţinând seama 
de constrângerile bugetare 
impuse de situaţia economică 
existentă. 
 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXA NR.2  
          

                            BUGETE LOCALE (4-9) 
 

AMENDAMENTE RESPINSE                                                          
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011 
 
 

Nr
. 
crt
. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

1.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judetelor, 
pe anul 2011 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 78.217 mii lei la judetul Bacau 
 
Autori: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Gheorghe Antochi -PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 
Senator:Elena Mitrea 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru: 
Susţinerea sistemului de protecţie a 
copilului 27.400 mii lei. 
Sumele sunt fundamentate in baza 
urmatorilor indicatori: 
- 14 centre de asistenţă socială 
pentru protecţia copilului 
- 1.246 asistaţi 
- 1.148 salariaţi 
- alocaţia zilnică de hrană 8.3 lei/ zi 
- limite valorice pentru cheltuieli 
pentru cazarmament, echipament, şi 
alte materiale 578 lei/an/copil 
 - reparatii capitale imobile si dotari 
cu apararate tehnice specifice 
pentru activitatea de asistenta 
sociala 
 - plata furnizorilor restanti la 
utilitati si alimente 
- costul mediu lunar de intretinere 
in centrele rezidentiale pentru 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie,potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare; 
- sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor, au fost fundamentate  
potrivit reglementărilor legale în 
vigoare (standarde de cost, 
număr elevi şi preşcolari, 
valoarea produselor lactate şi de 
panificaţie, numar personal 
neclerical). 
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persoane cu handicap conform 
Ordin 467/2009; 
Centre de ingrijire şi asistenţă 
socială pentru persoane cu 
handicap 19.500 mii lei. 
 Sumele sunt fundamentate in baza 
urmatorilor indicatori: 
-10 centre de asistenţă socială 
- 1.083 asistaţi 
- 817 salariaţi 
- alocaţia de hrană 8,3 lei/ zi 
- dotare cu echipament, obiecte de 
inventar 
- centrale termice proprii 
- reparaţii clădiri 
- cheltuieli suplimentare necesare 
pentru restructurarea centrelor de 
ingrijire şi asistenţă socială. 
Direcţia Judeţeană de evidenţa a 
persoanelor 810 mii lei 
- asigurare salarii pentru 31 salariaţi 
- cheltuieli cu bunuri si servicii 
- dotare cu tehnica de calcul 
Produse lactate şi panificaţie 
16.277 mii lei 
- numar elevi si preşcolari 78.598 
- preţ mediu/pachet produs lapte şi 
corn 1.17 lei 
-programul fructe in scoli pentru 
preşcolari şi cl.I - VIII 1.485 mii lei 
- nr.de elevi clasele  I-VIII şi 
preşcolari – 61.098 
Invaţământ special 8.200 mii lei



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 3 -

- 600 copii 
- 220 salariaţi 
- alocaţia de hrană 7 lei/ zi 
- dotare cu tehnica de calcul  
Contribuţii personal neclerical 
5.230 mii lei 
- 456 posturi 
- 389 unitaţi de cult 
- este necesară suplimentarea 
numărului de posturi cu cel puţin 
270, date fiind veniturile proprii 
reduse din cadrul unităţilor 
administrativ-teritoriale  
Camere agricole judetene 800 mii 
lei 
- asigurare salarii  
- cheltuieli cu bunuri si servicii 

2.  Anexa nr.4 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judetelor, pe anul 2011 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1600 mii lei pentru reabilitare Camin 
cultural Centru Magureni în comuna 
Magureni, jud Prahova. 
Autori:  
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Parteneriat cu Consiliul Judetean 
Prahova. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se respinge amendamentul, 
întrucat: 
- sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judetelor au fost fundamentate 
potrivit reglementărilor legale in 
vigoare (standarde de cost, număr 
elevi şi preşcolari, valoarea 
produselor lactate şi de 
panificaţie, număr personal 
neclerical). 
- destinaţia acestor sume este 
prevăzută la art.5, alin. (1), din 
proiectul legii bugetului. 
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3.  Anexa nr.4 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judetelor, pe anul 2011 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 10000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Lucrări de reabilitare la 
Casa de Cultură Brezoi, oraşul 
Brezoi, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se respinge amendamentul, 
întrucat: 
- sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judetelor au fost fundamentate 
potrivit reglementărilor legale in 
vigoare (standarde de cost, număr 
elevi şi preşcolari, valoarea 
produselor lactate şi de 
panificaţie, număr personal 
neclerical). 
- destinaţia acestor sume este 
prevăzută la art.5, alin. (1), din 
proiectul legii bugetului. 

4.  Anexa nr.4 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judetelor, pe anul 2011 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 800 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare Casa de 
Cultură, com.Lădeşti judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Obiectiv nou de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se respinge amendamentul, 
întrucat: 
- sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judetelor au fost fundamentate 
potrivit reglementărilor legale in 
vigoare (standarde de cost, număr 
elevi şi preşcolari, valoarea 
produselor lactate şi de 
panificaţie, număr personal 
neclerical). 
 - destinaţia acestor sume este 
prevăzută la art.5, alin. (1), din 
proiectul legii bugetului. 

5.  Anexa nr.4 – SUME defalcate Din suma prevăzută se alocă  suma Obiectiv de investiţii nou Sumele Se respinge amendamentul, 
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din taxa pe valoarea adaugata 
pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judetelor, pe anul 2011 

de 4000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie Casă de 
Cultură, sat Măciuca, comuna 
Măciuca, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu 

întrucat: 
- sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judetelor au fost fundamentate 
potrivit reglementărilor legale in 
vigoare (standarde de cost, număr 
elevi şi preşcolari, valoarea 
produselor lactate şi de 
panificaţie, număr personal 
neclerical). 
 - destinaţia acestor sume este 
prevăzută la art.5, alin. (1), din 
proiectul legii bugetului. 

6.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judetelor, 
pe anul 2011 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Galaţi cu 35.832 
mii lei. 
 
Autori :   Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 

Construcţia atelier şcoală specială 
S. Mehedinţi, reparaţii şcoli 
speciale, reamenajare centre de 
plasament, achiziţionarea a  10 
apartamente pentru sistemul de 
protecţie a copilului, acoperirea 
reală a nevoilor de finanţare, 
conform standardelor europene, a 
celor din cadrul sistemului de 
protecţie a copilului, a programului 
lapte+corn, precum şi a menţinerii 
sălilor de clasă din învăţământul 
special la nivel actual 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
- sumele pentru susţinerea 
sistemului de protecţie a 
copilului au fost fundamentate 
pe baza standardelor de cost 
calculate pentru beneficiari/ 
tipuri de servicii sociale, 
aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.23/2010. 
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7.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 
pe anul 2011 

Se propune suplimentarea sumei 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
judeţelor, pe anul 2011, la nr. crt. 34 
Sibiu, cu suma de 6.500 mii lei, din 
care: 
 3.500 mii lei pentru susţinerea 

sistemului de protecţie a  
copilului ; 

 3.000 mii lei pentru susţinerea 
centrelor de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap. 

 
 
Autori :   Grupul Parlamentar 

PSD+PC – Camera Deputatilor. 

Suplimentarea solicitată este strict 
necesară pentru finanţarea 
protecţiei drepturilor copilului şi a 
centrelor de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap din Judeţul 
Sibiu. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar; 
- sumele pentru finanţarea 
sistemului de protecţie a 
copilului şi a centrelor de 
asistenţă socială a persoanelor 
cu handicap au fost 
fundamentate pe baza 
standardelor de cost calculate 
pentru beneficiari/ tipuri de 
servicii sociale, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului 
nr.23/2010. 

8.  Anexa nr. 4 
Sume defalcate din TVA pentru 
finananţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor 
pe anul 2011 
………….. 
Judeţul Bacau:  
 ………… 

Sume defalcate din TVA pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor pe 
anul 2011 

……………… 
Judeţul Bacău  84.004 mii lei 
 
Autori :   Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru: 
Susţinerea sistemului de protecţie 
a copilului 27.800 mii lei. 
Sumele sunt fundamentate in baza 
urmatorilor indicatori: 
- 18 centre de asistenţă socială 
pentru protecţia copilului 
- 1.307 asistaţi 
- 1.169 salariaţi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
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- alocaţia zilnică de hrană 8.3 lei/ zi 
- limite valorice pentru cheltuieli 
pentru cazarmament, echipament, 
şi alte materiale 578 lei/an/copil 
 - reparatii capitale imobile si dotari 
cu apararate tehnice specifice 
pentru activitatea de asistenta 
sociala 
 - plata furnizorilor restanti la 
utilitati si alimente 
- costul mediu lunar de intretinere 
in centrele rezidentiale pentru 
persoane cu handicap conform 
Ordin 467/2009; 
Centre de ingrijire şi asistenţă 
socială pentru persoane cu 
handicap 21.000 mii lei. 
 Sumele sunt fundamentate in baza 
urmatorilor indicatori: 
-11 centre de asistenţă socială 
- 912 asistaţi 
- 873 salariaţi 
- alocaţia de hrană 8,3 lei/ zi 
- dotare cu echipament, obiecte de 
inventar 
- centrale termice proprii 
- reparaţii clădiri 
- cheltuieli suplimentare necesare 
pentru restructurarea centrelor de 
ingrijire şi asistenţă socială. 
Direcţia Judeţeană de evidenţa a 
persoanelor 950 mii lei 
- asigurare salarii pentru 27 

- sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor, au fost fundamentate  
potrivit reglementărilor legale în 
vigoare (standarde de cost, 
număr elevi şi preşcolari, 
valoarea produselor lactate şi de 
panificaţie, numar personal 
neclerical). 
- potrivit prevederilor Legii 
nr.329/2009, camerele agricole, 
instituţii publice descentralizate 
sunt finanţate din venituri proprii 
şi subvenţii de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale 
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salariaţi 
- cheltuieli cu bunuri si servicii 
- dotare cu tehnica de calcul 
Produse lactate şi panificaţie 
16.442 mii lei 
- numar elevi si preşcolari 81.222 
- preţ mediu/pachet produs lapte şi 
corn 1.17 lei 
-miere de albine pentru 
preşcolari şi cl.I - IV 3.512 mii lei 
- nr.de elevi clasele  I-IV şi 
preşcolari –  
48.858 
Invaţământ special 8.100 mii lei 
- 670 copii 
- 220 salariaţi 
- alocaţia de hrană 7 lei/ zi 
- dotare cu tehnica de calcul si 
reparatii capitale imobile 
Contribuţii personal neclerical 
4.200 mii lei 
- 456 posturi 
- 369 unitaţi de cult 
- este necesară suplimentarea 
numărului de posturi cu cel puţin 
250, date fiind veniturile proprii 
reduse din cadrul unităţilor 
administrativ-teritoriale  
Camere agricole judetene 2.000 
mii lei 
- asigurare salarii  
- cheltuieli cu bunuri si servicii 
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

9.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 
pe anul 2011 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Neamţ, din TVA, 
cu 15.000 mii lei. 

 
 
 
Autori :   Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 

Judeţul Neamţ se află în regiunea 
cu cea mai redusă dezvoltare din 
UE. De aici necesitatea de a 
suplimenta această sumă pentru a 
ridica gradul minimal de civilizaţie. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Turismului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

10.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 
pe anul 2011 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Neamţ pentru 
drumurile judeţene şi drumurile 
comunale cu  14.000 mii lei. 

 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 

Reţeaua de drumuri judeţene şi 
drumuri comunale este într-un 
stadiu avansat de degradare. În 
ultimii 20 de ani, investiţiile au fost 
aproape inexistente în judeţul 
Neamţ.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

11.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 
pe anul 2011 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vaslui la nr.crt 39 , 
pentru susţinerea sistemului de 
protecţie a copilului şi a centrelor de 
asistenţă socială a persoanelor cu 
handicap: 57.000 mii lei. 

 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 

Propunem majorarea sumei pentru 
asigurarea funcţionării în bune 
condiţii a Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Vaslui, sumele 
repartizate fiind insuficiente. 
Subliniem că cei peste 2000 de 
copii asistaţi (în centre de tip 
rezidenţial şi la asistenţii maternali) 
ni şi-au primit niciodată integral 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor, au fost fundamentate  
potrivit reglementărilor legale în 
vigoare (standarde de cost, 
număr elevi şi preşcolari, 
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drepturile prevăzute de lege.  
 
Sursa de finanţare: din taxa pe 
valoare adăugată pentru finanţarea 
acestor cheltuieli 

valoarea produselor lactate şi de 
panificaţie, numar personal 
neclerical). 
 

12.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 
pe anul 2011 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Vrancea cu suma de 
13.000 mii lei  art.4, lit.a. 

 
Autori: Grupul Parlamentar 

PSD+PC – Camera Deputatilor. 

Asigurarea resurselor cel putin la 
nivelul anului 2009 in suma de 
9.000 mii lei si a restantelor 
neachitate in suma de 4.000 mii lei, 
pentru activitatile/ domeniile 
enumerate la art 4 lit a. din prezenta 
lege. 
Mentionam ca din aceste surse se 
finanteaza cheltuielile pentru: 

- 751 copii aflati in familii 
substitutive 

- 363 copii in centre de 
plasament 

- 387 persoane cu handicap 
institutionalizate 

- 411 elevi in institutii de 
invatamant cu statut de 
asistat 

- 40500 beneficiari ai 
programului guvernamental 
„Lapte si Corn” 

- 248 aparat neclerical (nr. 
posturi aprobate) 

- 30 salariati la institutia 
persoanei 

-  4 institutii de invatamant 
special   

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar; 
- sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor, au fost fundamentate  
potrivit reglementărilor legale în 
vigoare (standarde de cost, 
număr elevi şi preşcolari, 
valoarea produselor lactate şi de 
panificaţie, numar personal 
neclerical). 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

13.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judetelor, 
pe anul 2011 

Poziţia 34.SIBIU-Suma de 65.230 
mii lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 

Asigurarea finanţării protecţiei 
drepturilor copilului şi a centrelor 
de asistenţă socială a persoanelor 
cu handicap, necesită o 
suplimentare faţă de suma 
prevăzută în proiect cu 6.500 mii 
lei. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în bugetul de 
stat pe anul 2011 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar; 
- sumele pentru finanţarea 
sistemului de protecţie a 
copilului şi a centrelor de 
asistenţă socială a persoanelor cu 
handicap au fost fundamentate 
pe baza standardelor de cost 
calculate pentru 
beneficiari/tipuri de servicii 
sociale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.23/2010. 

14.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judetelor, 
pe anul 2011 

Suplimentarea sumei defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate pe anul 2011,  cu 
6.500 mii lei, din care: 

- pentru susţinerea sistemului de 
protecţie a  copilului  + 3.500 mii 
lei; 

Suplimentarea solicitată este strict 
necesară pentru finanţarea 
protecţiei drepturilor copilului şi a 
centrelor de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap din Judeţul 
Sibiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
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- pentru susţinerea centrelor de 
asistenţă socială a persoanelor cu 
handicap 

 + 3.000 mii lei  
 

Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera 
Deputatilor.

Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 
 

atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
 

15.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judetelor, 
pe anul 2011 

Se suplimentează cu 13.000 mii lei 
suma pentru judeţul Vrancea. 
 
 
 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 

Asigurarea resurselor cel putin la 
nivelul anului 2010 si a restantelor 
neachitate, pentru activitatile/ 
domeniile enumerate la art 4 lit a. 
din prezenta lege. 
Mentionam ca din aceste surse se 
finanteaza cheltuielile pentru: 

- 751 copii aflati in familii 
substitutive 

- 363 copii in centre de 
plasament 

- 387 persoane cu handicap 
institutionalizate 

- 411 elevi in institutii de 
invatamant cu statut de 
asistat 

- 40500 beneficiari ai 
programului guvernamental 
„Lapte si Corn” 

- 248 aparat neclerical (nr. 
posturi aprobate) 

- 30 salariati la institutia 
persoanei 

- 4 institutii de invatamant 
special   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar; 
- sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor, au fost fundamentate  
potrivit reglementărilor legale în 
vigoare (standarde de cost, 
număr elevi şi preşcolari, 
valoarea produselor lactate şi de 
panificaţie, numar personal 
neclerical). 
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-  
Sursa de finanţare:  
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01 

16.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judetelor, 
pe anul 2011 

Se solicită suplimentarea faţă de 
prevederile proiectului legii 
bugetului de stat pe anul 2011 cu 
12.175 mii lei, din care: 
- pentru susţinerea sistemului de 
protecţie a copilului (4.937 mii lei) 
-  pentru susţinerea centrelor de 
asistenţă asistenţă socială (2.737 mii 
lei) 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
Hrebenciuc Viorel, Aura 
Vasile,Chirita Dumitru, Mircea 
Dusa.

Sumele defalcate din TVA pentru 
cheltuieli descentralizate la nivelul 
judetelor, conform anexei nr.4 la 
proiectul legii bugetului pe anul 
2011, sunt insuficiente pentru 
susţinerea sistemului de protecţie a 
copilului, pentru susţinerea 
centrelor de asistenţă socială şi a 
celorlalte cheltuieli descentralizate 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
 

17.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judetelor, 
pe anul 2011 

Se solicită suplimentarea faţă de 
prevederile proiectului legii 
bugetului de stat pe anul 2011 cu 
2498 mii lei la poziţia 33:  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
 

Deficit şi subfinanţare faţă de 2010 
şi proiect buget 2011 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 

18.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din La punctul 40, Anexa 4, jud. Amploarea problemelor sociale Se propune respingerea, întrucât 
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taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judetelor, 
pe anul 2011 

Valcea, suma prevazuta 49,520 mii 
lei  se majoreaza la suma de 71.120 
mii lei din care: 27.672 pentru 
sustinerea sistemului de protectia 
copilului ;                            

12.822 mii lei pentru sustinerea 
centrelor de asistenta a persoanelor 
cu handicap; 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor.          

din acest domeniu  reclama cu 
stringenta aceste sume 

 
Sursa de finanţare: 
din  alocarea unui procent mai mare 
din valoarea adaugata la bugetele 
locale,Art.4 
 

nu se precizează concret sursa de 
finantare a plusului de cheltuieli. 

19.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judetelor, 
pe anul 2011 
 

Se suplimentează cu 13.000 mii lei 
suma pentru judeţul Vrancea. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
 

Asigurarea resurselor cel putin la 
nivelul anului 2010 si a restantelor 
neachitate, pentru activitatile/ 
domeniile enumerate la art 4 lit a. 
din prezenta lege. 
Mentionam ca din aceste surse se 
finanteaza cheltuielile pentru: 

- 751 copii aflati in familii 
substitutive 

- 363 copii in centre de 
plasament 

- 387 persoane cu handicap 
institutionalizate 

- 411 elevi in institutii de 
invatamant cu statut de 
asistat 

- 40500 beneficiari ai 
programului guvernamental 
„Lapte si Corn” 

- 248 aparat neclerical (nr. 
posturi aprobate) 

- 30 salariati la institutia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar; 
- sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor, au fost fundamentate  
potrivit reglementărilor legale în 
vigoare (standarde de cost, 
număr elevi şi preşcolari, 
valoarea produselor lactate şi de 
panificaţie, numar personal 
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persoanei 
- 4 institutii de invatamant 

special   
 
Sursă de finanţare:  
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01. 

neclerical). 
 

20.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judetelor, 
pe anul 2011 
 

Sume defalcate din TVA pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor pe 
anul 2011 
……………… 
Judeţul Bacău  84.004 mii lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru: 
Susţinerea sistemului de protecţie a 
copilului 27.800 mii lei. 
Sumele sunt fundamentate in baza 
urmatorilor indicatori: 
- 18 centre de asistenţă socială 
pentru protecţia copilului 
- 1.307 asistaţi 
- 1.169 salariaţi 
- alocaţia zilnică de hrană 8.3 lei/ zi 
- limite valorice pentru cheltuieli 
pentru cazarmament, echipament, 
şi alte materiale 578 lei/an/copil 
 - reparatii capitale imobile si dotari 
cu apararate tehnice specifice 
pentru activitatea de asistenta 
sociala 
 - plata furnizorilor restanti la 
utilitati si alimente 
- costul mediu lunar de intretinere 
in centrele rezidentiale pentru 
persoane cu handicap conform 
Ordin 467/2009; 
Centre de ingrijire şi asistenţă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
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socială pentru persoane cu 
handicap 21.000 mii lei. 
 Sumele sunt fundamentate in baza 
urmatorilor indicatori: 
-11 centre de asistenţă socială 
- 912 asistaţi 
- 873 salariaţi 
- alocaţia de hrană 8,3 lei/ zi 
- dotare cu echipament, obiecte de 
inventar 
- centrale termice proprii 
- reparaţii clădiri 
- cheltuieli suplimentare necesare 
pentru restructurarea centrelor de 
ingrijire şi asistenţă socială. 
Direcţia Judeţeană de evidenţa a 
persoanelor 950 mii lei 
- asigurare salarii pentru 27 
salariaţi 
- cheltuieli cu bunuri si servicii 
- dotare cu tehnica de calcul 
Produse lactate şi panificaţie 
16.442 mii lei 
- numar elevi si preşcolari 81.222 
- preţ mediu/pachet produs lapte şi 
corn 1.17 lei 
-miere de albine pentru preşcolari 
şi cl.I - IV 3.512 mii lei 
- nr.de elevi clasele  I-IV şi 
preşcolari –  
48.858 
Invaţământ special 8.100 mii lei 
- 670 copii 
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- 220 salariaţi 
- alocaţia de hrană 7 lei/ zi 
- dotare cu tehnica de calcul si 
reparatii capitale imobile 
Contribuţii personal neclerical 
4.200 mii lei 
- 456 posturi 
- 369 unitaţi de cult 
- este necesară suplimentarea 
numărului de posturi cu cel puţin 
250, date fiind veniturile proprii 
reduse din cadrul unităţilor 
administrativ-teritoriale  
Camere agricole judetene 2.000 mii 
lei 
- asigurare salarii  
- cheltuieli cu bunuri si servicii 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului. 

21.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judetelor, 
pe anul 2011 
 

Susținerea sistemului de protecție a 
copilului și a centrelor de asistență 
socială a persoanelor cu handicap, 
judeţul Covasna. 
 

- 32.500 mii lei 
 
 
 
 
 

Autori: Grupul Parlamentar 

a.) Sistemului de protecție a 
copilului și a centrelor de asitență 
socială a persoanelor cu handicap: 
suma de 19.000 mii lei, pentru 
acoperirea cheltuielilor de 
funcţionare pentru 33 de centre 
rezidenţiale de zi şi de recuperare, 
asigurarea alocaţiei de hrană pentru 
850 de beneficiari (copii, tineri, 
persoane cu handicap, persoane 
vârstnice) şi a drepturilor acordate 
copiilor ţi tinerilor în baza Legii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
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PSD+PC – Camera Deputatilor. 
 

362/2003 cu modificările 
ulterioare, pentru plata costului de 
întreţinere a celor 38 de persoane 
cu handicap aflaţi în centre de 
îngrijire şi asistenţă în alte judeţe. 
b.)  Drepturilor privind acordarea 
de produse lactate și de panificație 
pentru elevii din clasele I-IV din 
învățământul de stat și pentru copii 
preșcolari din grădinițele de stat cu 
program normal de 4 ore și 
acordarea de miere de albine ca 
supliment nutritiv pentru preșcolari 
și elevii din clasele I-IV din 
învățământul de stat și confesional 
c.) Cheltuielilor aferente 
învățământului special precum și 
pentru Centrul Județean de Resurse 
și de Asistență Educațională 
înființat în 2007 potrivit HG nr. 
1251/2005 și OMEC nr. 
5418/2005, suma de: 4.500 mii lei 
d.) Plății contribuțiilor pentru 
personalul neclerical angajat în 
unitățile de cult: suma totală de 
2.460 mii lei, pentru asigurarea 
contribuției salarizării celor 260 
posturi pentru personalul neclerical 
e.) Serviciul public comunitar de 
evidență a persoanelor: suma de 
600 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
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Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului. 

22.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judetelor, 
pe anul 2011 
 

La punctul 23, Anexa 4, jud. 
Ialomita, - se majoreaza la suma cu 
23.000  mii lei din care: 14.000 mii 
lei pentru sustinerea sistemului de 
protectia copilului ;                            

9.000 mii lei pentru sustinerea 
centrelor de asistenta a persoanelor 
cu handicap; 
 
 

Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor.

Amploarea problemelor sociale 
din acest domeniu  reclama cu 
stringenta  majorarea acestor 
sume. 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
 

 

23.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judetelor, 
pe anul 2011 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate judeţului Galaţi, nr. crt 18,  
cu suma de 24365 mii lei. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
 

Propunerea se justifică pentru a 
asigura plata restanţelor pe anul 
2010 pentru însoţitorii persoanelor 
cu handicap, asistenţi maternali, 
ajutoarele sociale şi plata serviciilor 
sociale efectuate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 

24.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judetelor, 
pe anul 2011 
 

 La punctul 40,Anexa 4, jud. Valcea, 
suma prevazuta se majoreaza cu 
suma de 40.494 mii lei din care: 
27.672 pentru sustinerea sistemului 
de protectia copilului ;                         
12.822 mii lei pentru sustinerea 
centrelor de asistenta a persoanelor 
cu handicap; 
 

Amploarea problemelor sociale 
din acest domeniu  reclama cu 
stringenta aceste sume 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului. 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

sa în domeniu. 

25.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 
pe anul 2011 

Se propune suplimentarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru judeţul Sibiu 
(poziţia nr.34), cu suma de 6.500 mii 
lei. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

 

Suma este necesară pentru 
finanţarea protecţiei drepturilor 
copilului şi a centrelor de asistenţă 
socială a persoanelor cu handicap  
în judeţul Sibiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

26.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, 
pe anul 2011 

Se propune suplimentarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru judeţul Sălaj (poziţia 
nr.33), cu suma de 2.498 mii lei  . 
 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Deficit şi subfinanţare faţă de 2010 
şi proiect buget 2011. 
 
Sursa de Finantare: 
Bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Apărării Naţionale 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 

27.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judetelor, 
pe anul 2011 
 

La punctul 23,Anexa 4, jud. 
Ialomiţa, suma prevazuta se 
majoreaza cu 940 mii lei pentru 
finanţarea cheltuielilor cu sustinerea 
centrelor de asistenta a persoanelor 
cu handicap. Obiectivul: „Centru 
pentru recuperarea copiilor autişti 
Slobozia”, Municipiul Slobozia, jud. 
Ialomiţa. 
 

Autori :   Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 

Investiţia este necesară pentru 
realizarea unui centru pentru 
recuperarea copiilor autişti prin 
transformarea unei centrale termice.
Obiectivul urmează a se realiza în 
colaborare cu o organizaţie 
nonguvernamentală din judeţul 
Ialomiţa 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezerva bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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28.  Anexa nr.4 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judetelor, 
pe anul 2011 
 

La punctul 23,Anexa 4, jud. Ialomiţa, 
suma prevazuta se majoreaza cu 
2.325 mii lei pentru „Clădire adăpost 
în Cartierul Bora”, către Municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 
  

Autori :   Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
 

Investiţia este necesară pentru 
asigurarea unui adăpost pentru 
persoanele cu nevoi specifice în 
cartierul Bora din municipiul 
Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului şi bugetul Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar; 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu.

29.  Anexa 5 
 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la 
nivelul comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor şi 
Municipiului Bucureşti, pe anul 
2011 
 

Se majorează suma alocată judeţului 
Ialomiţa cu suma de 4.000 mii lei 
destinată finanţării obiectivului 
„Reabilitare sistem distribuţie apă 
municipiul Slobozia” către 
Municipiul Slobozia, jud. Ialomiţa. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

 
 
 

Investiţia este necesară şi extrem de 
urgentă. 
Municipiul Slobozia este cea mai 
mare localitate din judeţul Ialomiţa 
(peste 50.000 locuitori) şi este 
reşedinţa judeţului Ialomiţa. 
Reţeaua de alimentare cu apă este 
veche, iar conductele de fier 
îmbătrânite deteriorează grav 
calitatea apei pentru populaţie prin 
aportul ridicat de fier în apă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

30.  Anexa nr.5 Se majorează suma alocată judeţului Sediul actual este vechi şi Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 22 -

 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la 
nivelul comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor şi 
Municipiului Bucureşti, pe anul 
2011 
 

Ialomiţa cu suma de 400 mii lei 
destinată obiectivului „Construire 
sediu administrativ primăria 
Ograda”, din Comuna Ograda, jud. 
Ialomiţa. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

impropriu desfăşurării activităţii 
Primăriei şi Consiliului Local 
Ograda. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului. 
 

amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

31.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2011 

Se majorează suma alocată judeţului 
Vaslui la nr.crt 39  de la 279722 mii 
lei la 299303 mii lei, din care pentru 
finanţarea cheltuielilor de personal 
din instituţiile de învăţământ 
preuniversitar de stat ale comunelor, 
oraşelor şi municipiilor 233.713 mii 
lei 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Suma propusă, din proiect, este 
insuficientă pentru toate destinaţiile 
finanţării prevăzute la acest capitol. 
Toate comunele judeţului sunt 
sistematic subfinanţate, prin 
descentralizare apărând obligaţii ce 
în trecut nu erau în sarcina 
administraţiei locale. 
 
Sursa de finanţare: din taxa pe 
valoare adăugată pentru finanţarea 
acestor cheltuieli 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor, au fost fundamentate  
potrivit reglementărilor legale în 
vigoare (standarde de cost, 
număr elevi şi preşcolari, 
valoarea produselor lactate şi de 
panificaţie). 
 

32.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor,oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2011 
 

Se propune suplimentarea bugetului. 
Anexa 5/13, cu suma de 800.000 lei  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 

- extindere la Adapostul 
pentru persoane varstnice „ 
Sfântul Daniel” localitatea 
Turda jud. Cluj 

- valoare – 30.000 lei 
 

- continuarea lucrarilor la 
Centrul de Îngrijiri 
Paleative „ Sfântul 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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Nectarie” din localitatea 
Cluj Napoca, jud Cluj 

- valoare – 500.000 lei 
 
Sursa de Finantare: 
Fondul de rezerva bugetară la 
dispozitia Guvernului 

33.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor,oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2011 
 

 La punctul 40,Anexa 5, jud. 
Valcea, suma prevazuta 204.115 mii 
lei se majoreaza cu 600 mii lei 
pentru reabilitare cladire si dotari 
aferente bunei functionari(cladire 
neutilizata si supusa degradarii) 
Palatul Copiilor, orasul Balcesti 

 
Autori: Grupul Parlamentar 

PSD+PC – Camera Deputatilor

Pentru buna functionare sunt 
necesare lucrari de reabilitare , 
cladiri si dotari in suma de 600 mii 
lei, conform proiectului inaintat in 
anul 2009 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Turismului  

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

34.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor,oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2011 
 

La punctul 40,Anexa 5, jud. Valcea, 
suma prevazuta  de 204.115 mii lei 
se majoreaza cu 35 mii lei 
Reabilitarea cresei si 
gradinitei(acoperis, aductiune apa, 
centrala termica,grupuri sanitare) 
Orasul Balcesti, jud. Valcea 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Pentru buna functionare sunt 
necesare lucrari de 35 mii lei pentru 
reabilitarea cresei si gradinitei 
 
Sursă de finanţare:  
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului,  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

35.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor,oraselor, municipiilor, 

La punctul 40,Anexa 5, jud. Valcea, 
suma prevazuta  de 204.115 mii lei 
se majoreaza cu 147 milioane lei 
pentru realizarea a16,2 km de 
canalizare,reabilitarea a 800m 

Lucrarea a fost inceputa dar nu a 
fost finalizata iar partea realizata 
de 800m intre timp s-a degradat. 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 24 -

sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2011 
 

canalizare si construirea a doua fose 
si doua puturi. 
  in orasul Berbesti. jud. Valcea 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

36.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor,oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2011 
 

 La punctul 40,Anexa 4, jud. 
Valcea, suma prevazuta se 
majoreaza cu  40494  mii lei din 
care: 27.672 pentru sustinerea 
sistemului de protectia copilului ;        
12.822 mii lei pentru sustinerea 
centrelor de asistenta a persoanelor 
cu handicap; 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Amploarea problemelor sociale 
din acest domeniu  reclama cu 
stringenţă aceste sume 

 
Sursa de finanţare: 
din  alocarea unui procent mai 
mare din valoarea adaugata la 
bugetele locale,Art.4. 
 

 

Se propune respingerea, întrucât 
nu se precizează concret sursa de 
finantare a plusului de cheltuieli. 

37.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor,oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2011 
2. Arad 
 

Anexa nr. 5 Sume defalcate din TVA 
pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, 
oraşelor şi municipiilor pe anul 2011 
2. Arad...........252.804 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

 

Suplimentarea este fundamentată 
pe următoarele considerente:  
eforturi bugetare susţinute pentru 
acordarea ajutorului social, 
majorarea salariilor suportate din 
aceste sume, creşterea numărului 
persoanelor asistate social, 
previziunile pe anul în curs fiind 
agravate de perspectiva crizei 
financiare, reducerea veniturilor la 
bugetul local pe fondul crizei sus-
amintite. 
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar; 
- începând cu 1 ianuarie 2011 
ajutorul social se finanţează din 
bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale. 

38.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din Se propune suplimentarea sumelor Propunerea se justifică pentru a Se propune respingerea 
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taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor,oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si municipiului 
Bucuresti, pe anul 2011 

alocate judeţului Galaţi, nr. crt 18,  
cu suma de 135287 mii lei. 
 
 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

 

asigura cofinanţarea proiectelor cu 
finanţare nermabursabilă întrucât 
autorităţile locale au accesat şi au 
în derulare proiecte publice locale 
pentru care nu au asigurată 
cofinanţarea şi cheltuielile 
neeligibile. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale Şi Turismului 

amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

39.  Anexa nr.5 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor oraşelor minicipiilor, 
sectoarelor şi municipiului 
Bucureşti, pe anul 2011 
 

La punctul 23, Anexa 5, jud. Vaslui, 
suma prevăzută es majorează cu 
3000 lei pentru construcţia a două 
creşe în Municipiul Vaslui in valoare 
de 3.000 mii lei  

 
Autori :   Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 

Privatizarea unităţilor economice a 
dus la disponibilizarea a 16 000 de 
salariaţi şi desfiinţarea grădiniţelor 
şi creşelor ce funcţionau pe lângă 
acestea. Situaţia economică este 
precară, natalitatea ridicată şi se 
impune asigurarea educaţiei 
timpurii, conform Legii educaţiei. 
În aceste condiţii are loc şi 
socializarea copiilor. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerulului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale. au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

40.  Anexa nr.5 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, 
municipiilor, sectoarelor si 
municipiului Bucuresti, pe anul 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
50 mii lei pentru plata facturilor 
restante la utilitati,  
comuna Robeasca, judeţul Buzău 
 
 
Autori: senator PNL Cristinel Marian 

 
Plata facturilor restante la utilitati. 

Se respinge amendamentul, 
întrucat destinaţia sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la 
nivelul comunelor, oraselor, 
municipiilor, sectoarelor si 
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2011 Bîgiu, deputat PNL Daniel Chiţoiu, 
deputat PNL Mihai Aurel Donţu, 
deputat PNL Gheorghe Dragomir, 
deputat PNL Gheorghe - Eugen 
Nicolaescu, deputat PNL Ioan 
Ţintean, deputat PNL Horia-Dorin  
Uioreanu , deputat PNL George 
Adrian Scutaru şi deputat PNL Titi 
Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

municipiului Bucuresti este 
prevăzută la art.5, alin. (4), din 
proiectul legii bugetului. 
 

41.  Anexa nr.5 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, 
municipiilor, sectoarelor si 
municipiului Bucuresti, pe anul 
2011 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
50 mii lei pentru plata salariilor 
restante comuna  Valea Salciei, 
judeţul Buzău 
 
Autori: senator PNL Cristinel Marian 
Bîgiu, deputat PNL Daniel Chiţoiu, 
deputat PNL Mihai Aurel Donţu, 
deputat PNL Gheorghe Dragomir, 
deputat PNL Gheorghe - Eugen 
Nicolaescu, deputat PNL Ioan 
Ţintean, deputat PNL Horia-Dorin  
Uioreanu , deputat PNL George 
Adrian Scutaru şi deputat PNL Titi 
Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Plata drepturilor salariale restante 
 
 
 

Se respinge amendamentul, 
întrucat destinaţia sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la 
nivelul comunelor, oraselor, 
municipiilor, sectoarelor si 
municipiului Bucuresti este 
prevăzută la art.5, alin. (4), din 
proiectul legii bugetului. 
 

42.  Anexa nr.5 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
50 mii lei pentru plata salariilor 
restante comuna  Căneşti, judeţul 
Buzău 
 

Plata drepturilor salariale  restante 
 
 
 

Se respinge amendamentul, 
întrucat destinaţia sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la 
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municipiilor, sectoarelor si 
municipiului Bucuresti, pe anul 
2011 

 
Autori: senator PNL Cristinel Marian 
Bîgiu, deputat PNL Daniel Chiţoiu, 
deputat PNL Mihai Aurel Donţu, 
deputat PNL Gheorghe Dragomir, 
deputat PNL Gheorghe - Eugen 
Nicolaescu, deputat PNL Ioan 
Ţintean, deputat PNL Horia-Dorin  
Uioreanu , deputat PNL George 
Adrian Scutaru şi deputat PNL Titi 
Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

nivelul comunelor, oraselor, 
municipiilor, sectoarelor si 
municipiului Bucuresti este 
prevăzută la art.5, alin. (4), din 
proiectul legii bugetului. 
 

43.  Anexa nr.5 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, 
municipiilor, sectoarelor si 
municipiului Bucuresti, pe anul 
2011 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
150 mii lei pentru dotarea centrului 
de zi, comuna Slobozia Bradului, jud 
Vrancea. 
 
Iniţiatori: deputat PNL Nini 
Săpunaru, deputat PNL Chiţoiu 
Daniel, deputat PNL Nicolaescu 
Eugen, deputat PNL Dontu Mihai, 
deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ţintean Ioan, deputat PNL 
Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Important pentru comunitatea 
locală 

Se respinge amendamentul, 
întrucat destinaţia sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la 
nivelul comunelor, oraselor, 
municipiilor, sectoarelor si 
municipiului Bucuresti este 
prevăzută la art.5, alin. (4), din 
proiectul legii bugetului. 
 

44.  Anexa nr.5 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1100 mii lei pentu finantarea 
lucrarilor la obiectivul „Construire 
cresa in incinta Gradinitei 208”, 
Sectorul 6,  Municipiul Bucuresti  

Suma este necesara pentru 
construirea unei crese in incinta 
Gradinitei 208 din Sectorul 6, 
avand in vedere faptul ca in aceasta 
subunitate administrativ teritoriala 

Se respinge amendamentul, 
întrucat destinaţia sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate la 
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municipiilor, sectoarelor si 
municipiului Bucuresti, pe anul 
2011 

 
Autori: 
Deputati PNL  
Pieptea Cornel  
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

exista un mare deficit de locuri in 
cresa.  

nivelul comunelor, oraselor, 
municipiilor, sectoarelor si 
municipiului Bucuresti este 
prevăzută la art.5, alin. (4), din 
proiectul legii bugetului. 
 

45.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

Suplimentarea sumei defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale pe 
anul 2011, cu 5.500 mii lei, la poz. 
34. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

 

Suplimentarea solicitată este  
necesară pentru asigurarea unui 
program minim de lucrări pentru 
întreţinere şi reparaţii de drumuri şi 
poduri judeţene şi comunale, în 
vederea asigurării siguranţei 
circulaţiei în Judeţul Sibiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale Şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

46.  Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale,  pe anul 2011 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru pentru jud. 
Maramureş cu 226 mii lei pentru 
reabilitare drumuri comunale în 
localitatea MIRESU MARE, 
Drumuri comunale, poziţia 26 jud. 
Maramureş 
 
Autori: Grupul Parlamentar 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora. 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
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PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale Şi Turismului  

sa în domeniu. 

47.  Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale, pe anul 2011 
 

Se propune suplimentarea cu 3.000 
mii lei a sumei prevăzute pentru 
judeţul Vrancea în Anexa 6- SUME 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale, pe anul 2011 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

 

Suplimentarea este necesară pentru 
lucrările de înlăturare a efectelor 
inundaţiilor din anii 2006, 2007 şi 
2008 
  
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale Şi Turismului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

48.  Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale, pe anul 2011 
 

Se suplimentează cu 50.000 mii lei 
suma pentru judeţul Vrancea. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

 

Alocarea acestei sume este 
necesară pentru finalizarea 
investiţiilor începute încă din anii 
2005, 2006, 2007, urmare a 
calamităţilor naturale ce au lovit 
jurdeţul Vrancea începând cu anul 
2005. De asemenea sumele sunt 
necesare şi pentru asigurarea 
cofinanţării şi cheltuielilor 
neeligibile pentru proiectele de 
investiţii în infrastructură finanţate 
din Fonduri structurale.  
Exemplificăm câteva din proiectele 
aprobate şi/sau aflate în derulare cu 
impact major asupra întregului 
judeţ: 

- modernizarea DJ 205 D 
Valea Sării – Naruja – 
Paltin – Nereju L = 33 km 

- modernizarea DJ 205 E 
Vidra – Vizantea – Cîmpuri 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu; 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
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L = 22 km 
- modernizarea DJ 204 E 

Mărăşeşti – Haret - Panciu 
L = 19 km 

- modernizarea DJ 205 R 
Costeşti – Poiana Cristei L 
= 7 km 

 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale Şi Turismului 
 

drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

49.  Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale, pe anul 2011 
 

Se propune alocarea sumei de 
4.000.000 lei pentru asfaltare DJ 174 
A Topliţa – Bihor  
 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

 

Continuarea investiţiei 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale Şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu.

50.  Anexa 6 
SUME defalcate din taxa ape 
valoarea adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale pe anul 2011 
 
 
 

Se suplimentează suma alocată 
judeţului Ialomiţa de la 6.795 lei la 
9.000 lei. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

 
 

Motivaţie: Este necesară 
reabilitarea urgentă a drumurilor 
din judeţul Ialomiţa, care este 
defavorizat în comparaţie cu judeţe 
de dimensiuni similare. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale Şi Turismului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

51.  Anexa nr.6 – SUME defalcate Se propune suplimentarea  Se propune respingerea 
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din taxa pe valoarea adaugata 
pentru  drumurile judetene si 
comunale, pe anul 2011 

bugetului Judetuli Arad  cu suma 
de 5.000 mii lei, reprezentand 
sume defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata pentru 
drumuri judetene si comunale pe 
anul 2011. 
Sursa de finantare: Bugetul de 
stat 
 
Autori: 
Deputat PDL Nitu Adrian Henorel 
si deputati Iustin Mrinel, Cionca 
Arghir 

amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

52.  Anexa nr. 6 
Sume defalcate din TVA pentru 
drumurile judeţene si comunale 
pentru anul 2011 
…………………. 
Judeţul Bacău 17.079 mii lei 
 
 

Sume defalcate din TVA pentru 
drumurile judeţene si comunale 
pentru anul 2011 
…………………. 
Judeţul Bacău  103.744 mii lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru  dezvoltarea infrastructurii 
rutiere prin realizarea unor 
obiective pentru care au fost deja 
intocmite proiecte tehnice de 
executie, respectiv: 

1.Reabilitare DJ 117, Moineşti-
Zemeţ-Bolătău, km.37+850-
55+400 – buget 9.431.422,35 euro 
cu TVA; 

2.Reabilitare şi modernizare DJ 
119, Dumbrava-Gura Văii, 
km.33+400-44+758;-buget 
7.537.794,39 euro cu TVA ; 

3.Reabilitare şi modernizare DJ 
206 B, Răcăciuni-Dumbrava, 
km.0+000-12+116, buget 
6.655.315,03 euro cu TVA ; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu; 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
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4.Reabilitare şi modernizare DJ 
119 G, Bâlca-Coţofăneşti, 
km.0+000-3+463- buget 
959.235,20 euro cu TVA ; 

TOTAL JUDET BACAU = 
24.583.767 EURO, inclusiv TVA 

= 103.744 mii lei 

a. Motivaţii tehnice: starea 
degradată a carosabilului generează 
costuri de transport ridicate, 
poluare şi consum mărit de 
combustibil ; 
b. Motivaţii sociale: scoaterea din 
izolare a populaţiei deservite de 
drumurile judeţene ; 
c. Motivaţii economice: dezvoltarea 
economică a zonelor propuse şi 
corelarea cu obiectivele proiectelor. 
 
Obiectivele proiectelor vizează: 
- reabilitarea şi modernizarea 
drumurilor din cadrul reţelei de 
drumuri judeţene ale judeţului 
Bacău, ca premisă şi condiţie a 
revigorării socio – economice a 
zonelor cu o dezvoltare structurală 
deficitară; 
- descongestionarea căilor 
principale rutiere; 
- facilitarea mobilităţii populaţiei, a 
bunurilor şi a serviciilor (inclusiv a 

în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
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serviciilor de intervenţii speciale: 
pompieri, salvare, poliţie), în 
condiţiile în care starea actuală 
precară a drumurilor a determinat, 
în ultimii ani, izolarea populaţiei şi 
ocolirea zonelor propuse de catre 
investitori, în ciuda potenţialului 
socio – economic a respectivelor 
zone); 
- reducerea poluării, a riscurilor şi 
costurilor de transport de mărfuri şi 
călători (cu implicaţii pozitive 
asupra creşterii eficienţei şi 
competitivităţii întreprinderilor / 
firmelor), creându-se premisele 
necesare pentru diversificarea 
activităţilor productive existente, 
dar şi pentru iniţierea şi dezvoltarea 
unor noi tipuri de activităţi 
generatoare de venituri economice 
şi sociale; 
- îmbunătăţirea accesului la căile 
principale de transport, pe pieţele 
locale şi regionale, extinderea 
schimburilor comerciale şi implicit 
a investiţiilor productive. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale Şi Turismului 
 

53.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  

Se propune suplimentarea sumei de 
18.590 mii lei alocata judeţului Alba  

Modernizarea drumuri comunale, 
DC Stremt – Geomal, comuna 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 34 -

drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

cu suma 3565 mii lei, respectiv la 
22155 mii lei. 
 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

 

Stremt, DC 115 Buninginea- 
Ghedulesti- Ciuruleasa, judeţul 
Alba. Suma necesară: 3565 mii lei. 
Drumurile sunt într-o stare avansată 
de degradare. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale Şi Turismului 

- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
 

54.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea bugetului 
judeţului Dolj la nr. crt 17, cu suma 
de 7935  mii lei pentru: 

1. Asfaltarea a 10 km  drumuri 
comunale, comuna Amăraştii de Jos 
judeţul Dolj cu 1000 mii lei; 

2. Asfaltarea a 4 km, DC 35 si DC 
35A, comuna Amăraştii de Sus, 
judeţul Dolj, cu  600 mii lei; 

3. Reabilitarea a 20 km drumuri 
comunale, comuna Celaru, judeţul 
Dolj,cu  1000 mii lei; 

4. Asfaltarea a 7 km, DC 47 si DC 36 
comuna Dioşti, judeţul Dolj, cu 800 
mii lei; 

5. Asfaltarea a  6 km drumuri 
comunale, comuna Gherceşti, judeţul 
Dolj, cu  700 mii lei; 

6. Asfaltarea a 4.7 km drumuri 

Starea precara a drumurilor 
ingreuneaza deplasarea pietonilor si 
face imposibila deplasarea  
automobilelor, aspecte care pun in 
pericol siguranta circulatiei pe 
drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale Şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu; 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
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comunale comuna Mărşani, judeţul 
Dolj, cu 800 mii lei; 

7. Asfaltare a 9 km drumuri 
comunale, DC 90 si DC 1A  comuna 
Robăneşti, judeţul Dolj, cu  1000 mii 
lei; 

8. Reabilitarea a 9 km drumuri 
comunale DC 44A si DC 45 comuna 
Teslui, judeţul Dolj, cu 600 mii lei; 

9.Reabilitarea a 26.8 km drumuri 
comunale, DC 30 Castranova - 
Zănoaga , DC 151 Castranova - 
Mârşani si DC 150 Castranova - 
Rojişte ,comuna Castranova, judeţul 
Dolj, cu 635 mii lei; 

10. Asfaltare a 7 km drum comunal, 
Malu Mare–Preajba, comuna Malu 
Mare, judeţul Dolj, cu  800 mii lei. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

 

consultarea primarilor. 
 

55.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea bugetului 
judeţului Dolj la nr. crt 17, cu suma 
de 3600 mii lei pentru: 
 
1.Asfaltarea a 5 km  din DJ 604 A 
Celaru-Mârşani,  judeţul Dolj,  cu 
1500 mii lei 
 

Aceste drumuri sunt intr-o stare 
avansata de degradare, îngreunand 
mult circulaţia automobilelor, 
aspect care pune în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. Fondurile alocate nefiind 
suficiente pentru reabilitarea cailor 
de acces necesare comunitătilor de 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei Prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
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2.Asfaltarea a 7 km  din DJ Gheceşti 
Ungureni,  judeţul Dolj cu  2100 mii 
lei 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

circa    13 000 de locuitori.  
 
Sursa de finanţare: Anexa nr.3/01- 
Administraţia prezidenţială, 
capitolul 5001, Cheltuieli buget de 
stat, cheltuieli de personal 

 

56.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru  
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 

Poziţia 20, Judeţul Gorj 
Se propune suplimentarea cu suma 
de 25.027,68 mii lei, pentru judeţul 
Gorj, pentru următoarele obiective: 
 
 
1. Reabilitare şi modernizare drum 
comunal DC 52, com. Baia de Fier, 
cu suma de 2.636  mii lei 
 
2. Asfaltarea a 3 km l străzi din satul 
Ceauru, comuna Băleşti cu suma de 
1.800 mii lei 
 
 
 
3. Modernizare asfaltare în comuna 
Bengeşti-Ciocadia cu suma de 2.000 
mii lei  
 
4. Modernizare asfaltare 3 km. 
„drumuri săteşti” comuna Bengeşti-
Ciocadia cu suma de 1.000 mii lei 
 
5. Pietruire drumuri săteşti 5 km 
comuna Bengeşti-Ciocadia cu suma 

Sumele sunt necesare pentru 
refacerea/construirea drumurilor 
comunale şi judeţene, având în 
vedere starea deosebit de proastă a 
acestora, în condiţiile în  care 
infrastructura  rutieră este deosebit 
de importantă pentru dezvoltarea 
spaţiului rural.   
 
Menţionăm că satul Ceauru din 
componenţa actuală a comunei 
Băleşti are o situaţie mai deosebită, 
fiind sat strămutat cu o densitate de 
2300 locuitori/km.p faţă de media 
pe ţară de 95 locuitori/km.p 
Menţionăm că lucrarea a început în 
2009 prin O.G nr.577, dar abia 
20% din lucrare a fost finalizată 
 
Precizăm că aceasta este o lucrare 
nouă care trebuie să debuteze în 
2011 
 
 
Sursa de finanţare : Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu; 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
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de 300 mii lei 
 
6. Modernizarea DS „Drumul cu 
plopi”, comuna Aninoasa cu suma de 
370 mii lei 
 
7. Modernizări drumuri comunale şi 
stradale în comuna Drăguţeşti, 
judeţul Gorj cu suma de 5.279,9 mii 
lei 
 
8. Reabilitare drumuri locale, DC 
95=9,440 km, Comuna Teleşti, 
judeţul Gorj prin HG 577/1997, 
Proiect nr.5/2009 cu suma de 1000 
lei 
 
9. Modernizare DC 44 Vierşani 
Frasinu Andreeşti, comuna Vladimir, 
Judeţul Gorj cu suma de 2.019 mii 
lei 
 
10. Modernizare DC 44 A Vladimir- 
 Valea Deşului, comuna Vladimir cu 
992 mii lei 
 
11. Modernizare drum Mărăşti, 
comuna Vladimir cu suma de 688 
mii lei 
 
12. Modernizare DS Larga, comuna 
Vladimir cu 688 mii lei 
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13. Modernizare DS Lunca, comuna 
Vladimir cu 450 mii lei  
 
14. Modernizare DC Ruginoasa 
Frasinu, comuna Vladimir cu 1.600 
mii lei 
 
15. Modernizare DS Leurdeasa, 
comuna Vladimir cu suma de 600 
mii lei 
 
16. Modernizarea drumului Motru 
Sec II şi a drumului Padeş-Suşara, 
comuna Padeş, cu suma de 3.500 mii 
lei 
 
17. Asfaltarea a 2,1 km drum 
comunal, comuna Alimpeşti, cu 
suma de 1.600 mii lei.  
 
18. Asfaltare DC 149 (HG 577) în 
comuna Schela, cu suma de 700 mii 
lei 
 
19. Asfaltare drumuri săteşti sat 
Gornăcel, comuna Schela, cu suma 
de 550 mii lei 
 
20. Modernizarea drumurilor 
comunale şi stradale din comuna 
Stejari cu suma de 150 mii lei 
 
21. Modernizare prin asfaltare 
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drumuri comunale şi săteşti, comuna 
Tînţăreni, judeţul Gorj cu suma de 
1000 mii lei. 
 
22. Construire drum centura DN 67- 
Gara Motru - DJ 671B cu suma de 
12.067,78 mii lei 
  
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

 
57.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 

taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

Modernizare drumuri, străzi, cămin 
cultural în comuna Fărăgău, judeţul 
Mureş. 
Suma necesară este de 12.639.632 
lei.  
  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

 

Îmbunătăţrea nivelului de trai al 
locuitorilor  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale Şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

58.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea sumei de 
15.197 mii lei alocata judeţului 
Vaslui la nr.crt 39 pana la suma de 
40.000 mii lei  
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

 

Solicitarea sumei majorate până la 
40.000 mii lei se justifică prin 
faptul că drumurile judeţene şi 
comunale din Vaslui sunt într-o 
stare avansată de degradare, 
fondurile alocate nefiind suficiente 
decât pentru reparaţii, astfel încât 
acestea să rămână practicabile. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale Şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 
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59.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 

taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea bugetului 
la art.4, lit.c, cu suma de  50.000 mii 
lei  pentru judeţul Vrancea. 
 
  
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

 

Alocarea acestei sume este 
necesara pentru finalizarea 
investitiilor incepute inca din anii 
2005 – 2006 - 2007, urmare a 
calamitatilor naturale ce au lovit 
judetul Vrancea incepand cu anul 
2005. De asemenea sumele sunt 
necesare si pentru asigurarea 
cofinantarii si cheltuielilor 
neeligibile pentru proiectele de 
investitii in infrastructura finantate 
din Fonduri structurale.  
Exemplificam cateva din proiectele 
aprobate si/sau aflate in derulare cu 
impact major asupra intregului 
judet: 
- modernizare DJ 205 D Valea Sarii 
– Naruja – Paltin – Nereju   L = 33 
km 
- modernizare DJ 205E Vidra – 
Vizantea – Cimpuri L = 22 km 
- modernizare DJ 204 E Marasesti 
– Haret – Panciu L = 19 km 
- modernizare DJ 205R Cotesti – 
Poiana Cristei L = 7 km  
 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale Şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu; 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

60.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  

Se propune alocarea sumei de 
4.000 lei reprezentând asfaltare 

Suplimentarea bugetului este 
necesară pentru continuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

Drum Judeţean 174A Topliţa – Bihor 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

 

investiţiei. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale Şi Turismului 
 

- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu; 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

61.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

Se suplimentează cu 50.000 mii lei 
suma pentru judeţul Vrancea. 

 

Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

 

Alocarea acestei sume este 
necesara pentru finalizarea 
investitiilor incepute inca din anii 
2005 – 2006 – 2007, urmare a 
calamitatilor naturale ce au lovit 
judetul Vrancea incepand cu anul 
2005. De asemenea sumele sunt 
necesare si pentru asigurarea 
cofinantarii si cheltuielilor 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar; 
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neeligibile pentru proiectele de 
investitii in infrastructura finantate 
din Fonduri structurale.  
Exemplificam cateva din proiectele 
aprobate si/sau aflate in derulare cu 
impact major asupra intregului 
judet: 
- modernizare DJ 205 D Valea Sarii 
– Naruja – Paltin – Nereju   L = 33 
km 
- modernizare DJ 205E Vidra – 
Vizantea – Cimpuri L = 22 km 
- modernizare DJ 204 E Marasesti 
– Haret – Panciu L = 19 km 
- modernizare DJ 205R Cotesti – 
Poiana Cristei L = 7 km  
 
Sursă de finanţare: 
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01. 

- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

62.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea cu 3.000 
mii lei a sumei prevăzute pentru 
judeţul Vrancea în Anexa 6- sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru  drumurile judetene 
si comunale, pe anul 2011 

 

Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Suplimentarea este necesară pentru 
lucrările de înlăturare a efectelor 
inundatiilor din anii 2005,2006 si 
2007 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

63.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  

Se solicită suplimentarea faţă de 
prevederile proiecului legii bugetului 

Sumele defalcate din TVA alocate 
pentru drumuri judeţene şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

de stat pe anul 2011, anexa nr. 6, nr. 
crt. 30, cu suma de 5.100 mii lei.  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

comunale la nivelul judeţului Olt 
conform anexei nr.6 la proiectul 
legii bugetului de stat pe 2011 sunt 
insuficiente pentru întreţinerea 
corespunzătoare şi modernizarea 
acestora. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

64.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

Propunere: 
modernizarea DC 54 Pildeşti – 
Săbăoani, judeţul Neamţ 
Anexa nr. 6 
Nr. crt. 29, Judeţul Neamţ 
Suma 13.968 mii lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Solicitarea majorării sumei cu 
1.750 mii lei se justifică pentru 
modernizarea DC 54 Pildeşti – 
Săbăoani, judeţul Neamţ, fiind unul 
din drumurile aflate  într-o stare 
avansată de degradare. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

65.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Neamţ, 
pentru obiectivul «Modernizare drum 
comunal DC 84 de la km 0 – 4,5 km 
sat Chilii, comuna Valea Ursului», 
cu suma de 4.140.000 lei.  
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic. 
Drumurile sunt într-o stare avansată 
de degradare. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

66.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Neamţ, 
pentru obiectivul «Modernizare drum 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic. 
Drumurile sunt într-o stare avansată 
de degradare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
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anul 2011 comunal DC 77 de la km 0 – 3,5 km 
sat Giurgeni, comuna Valea 
Ursului», cu suma de 3.500.000 lei. 
  
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  

poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

67.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Neamţ, 
pentru obiectivul «Modernizare drum 
comunal DC 180 Văleni – Tupilaţi, 
comuna Văleni», cu suma de 
3.334.289,67 lei.  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic. 
Drumurile sunt într-o stare avansată 
de degradare. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

68.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Neamţ, 
pentru obiectivul «Modernizare drum 
comunal DC 181 Moreni – Munteni, 
comuna Văleni», cu suma de 
1.978.172,75 lei.  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic. 
Drumurile sunt într-o stare avansată 
de degradare. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

69.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la anexa nr. 6 cu suma de  
17 805 mii lei. 
 
Din care pentru: 
- DJ 109A – Pietruire 2 km – 750 

Lipsa finanțare reabilitări drumuri 
județene contracte din 2010 cu PIF 
anul 2011 
 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
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- DJ 110C  - Asfaltare 4,5 km  - 900 
- DJ 109 – Asfaltare 8,0 km – 1500 
- DJ 110D – Asfaltare 6,0 km – 1100 
- DJ 109E – Asfaltare 20,0 km – 
2500 
- DC 47A – Pietruire Văleni-Cristolț 
- 1,85 km – 320 
- DC 35 – Reabilitare Rus-Fîntânele 
– 4,2 km – 530 
- DC 50 – Reabilitare Hida-Miluani- 
7,0  km – 450 
- DC 67 – Asfaltare Fildu de Jos-
Fildu de Mijloc – 5,0 km – 220 
- Pod – Valea Petrind –sat Tămașa, 
com.Cuzăplac – 600 
- Asfaltare străzi loc.Moigrad-
Porolissum – 2,15 km – 815 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu; 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

70.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

Suplimentarea sumei defalcate din 
taxa pe valoarea adăugata pentru 
drumurile judeţene şi comunale pe 
anul 2011, Anexa nr. 6, nr. Crt. 34, 
judeţul Sibiu, cu suma de 5.500 mii 
lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Suplimentarea solicitată este 
necesară pentru asigurarea unui 
program minim de lucrări pentru 
întreţinere şi reparaţii de drumuri şi 
poduri judeţene şi comunale, în 
vederea asigurării siguranţei 
circulaţiei în judeţul Sibiu. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

71.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din Se propune suplimentarea sumei Din totalul de 792,42 km de Se propune respingerea 
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taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011. 

alocate judeţului Galaţi cu 31.500 
mii lei.  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

drumuri judeţene, 75 km necesită 
reparaţii capitale. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

72.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea sumei 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale, Poziţia 34. SIBIU - 
Suma de 16.855 mii lei. 
 
 
      Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Asigurarea unui program minim de 
lucrări de intreţinere si reparaţii de 
drumuri judeţene şi comunale, in 
vederea asigurării siguranţei 
circulaţiei, necesită o suplimentare 
faţă  de suma prevazută in proiect 
cu 5.500 mii lei. 
 
Sursa de finanţare 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 5001.50.01 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

73.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat judeţului Buzău – poziţia 10 – 
cu suma de 4000, pentru: 
1. Reabilitarea drumului comunal 
173 Gura Teghii – Varlaam, 38 km – 
3000 mii lei; 
2. Reabilitarea drumului comunal 66 
Varlaam – Vadu Oii, 4 km –400 mii 
lei; 
3. Reabilitarea drumului comunal 75 
Valea Păltinişului, 3 km – 300 mii 
lei; 

Sumele sunt necesare pentru lucrări 
de balastări drumuri comunale. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu; 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
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4. Reabilitarea drumului comunal 76 
Gura Teghii –Ionaşti, 3 km – 300 mii 
lei; 
 
      Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

74.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

Suplimentarea poziţiei 39 din anexa 
nr.6 cu suma de 7.000 mii lei astfel : 
Vaslui -22.197 mii lei  
 
 
      Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Reţeaua de drumuri judeţene şi 
comunale din judeţul Vaslui 
necesită intervenţii rapide pentru 
reabilitare şi modernizare. 
Resursele locale limitate duc la 
nevoia suplimentării sumelor 
prevăzute în proiectul de lege a 
bugetului de stat cu 7.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Propunem în 
acest scop diminuarea bugetului 
Adinistraţiei Prezidenţiale la 
capitolul bugetar 51.01 cu suma de 
7.000 mii lei.  
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei Prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
 

75.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

ANEXA NR.6 – Suplimentarea 
poziţiei nr.23 din Anexa nr.6 cu 
suma de 5000 mii lei astfel:  
Ialomiţa – 11795 mii lei. 
 

Reţeaua de drumuri judeţene, 
comunale din judeţul Ialomiţa 
(îndeosebi oraşele AMARA şi 
CĂZĂNEŞTI) necesită intervenţii 
rapide şi consistente pentru 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei Prezidentiale au 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 
 

reabilitare şi modernizare. 
 
Sursa de finantare: 
Propun diminuarea bugetului 
Administraţiei Prezidenţiale şi a 
STS cu suma totală de 5000 mii lei 
pentru susţinerea financiară a 
amendamentului. 

fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 
 

76.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

Sume defalcate din TVA pentru 
drumurile judeţene si comunale 
pentru anul 2011 
…………………. 
Judeţul Bacău  103.744 mii lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  
 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru  dezvoltarea infrastructurii 
rutiere prin realizarea unor 
obiective pentru care au fost deja 
intocmite proiecte tehnice de 
executie, respectiv: 

1.Reabilitare DJ 117, 
Moineşti-Zemeţ-Bolătău, 
km.37+850-55+400 – buget 
9.431.422,35 euro cu TVA; 

2.Reabilitare şi modernizare 
DJ 119, Dumbrava-Gura Văii, 
km.33+400-44+758;-buget 
7.537.794,39 euro cu TVA ; 

3.Reabilitare şi modernizare 
DJ 206 B, Răcăciuni-Dumbrava, 
km.0+000-12+116, buget 
6.655.315,03 euro cu TVA ; 

4.Reabilitare şi modernizare 
DJ 119 G, Bâlca-Coţofăneşti, 
km.0+000-3+463- buget 
959.235,20 euro cu TVA ; 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu; 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
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TOTAL JUDET BACAU = 
24.583.767 EURO, inclusiv TVA 

= 103.744 mii lei 

a. Motivaţii tehnice: starea 
degradată a carosabilului generează 
costuri de transport ridicate, 
poluare şi consum mărit de 
combustibil ; 
b. Motivaţii sociale: scoaterea din 
izolare a populaţiei deservite de 
drumurile judeţene ; 
c. Motivaţii economice: dezvoltarea 
economică a zonelor propuse şi 
corelarea cu obiectivele proiectelor. 
 
Obiectivele proiectelor vizează: 

 reabilitarea şi modernizarea 
drumurilor din cadrul 
reţelei de drumuri judeţene 
ale judeţului Bacău, ca 
premisă şi condiţie a 
revigorării socio – 
economice a zonelor cu o 
dezvoltare structurală 
deficitară; 

 descongestionarea căilor 
principale rutiere ; 

     facilitarea mobilităţii 
populaţiei, a bunurilor şi a 
serviciilor (inclusiv a 
serviciilor de intervenţii 
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speciale : pompieri, 
salvare, poliţie), în 
condiţiile în care starea 
actuală precară a 
drumurilor a determinat, în 
ultimii ani, izolarea 
populaţiei şi ocolirea 
zonelor propuse de catre 
investitori, în ciuda 
potenţialului socio – 
economic a respectivelor 
zone) ; 

    reducerea poluării, a 
riscurilor şi costurilor de 
transport de mărfuri şi 
călători (cu implicaţii 
pozitive asupra creşterii 
eficienţei şi competitivităţii 
întreprinderilor / firmelor), 
creându-se premisele 
necesare pentru 
diversificarea activităţilor 
productive existente, dar şi 
pentru iniţierea şi 
dezvoltarea unor noi tipuri 
de activităţi generatoare de 
venituri economice şi 
sociale ; 

     îmbunătăţirea accesului la 
căile principale de 
transport, pe pieţele locale 
şi regionale, extinderea 
schimburilor comerciale şi 
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implicit a investiţiilor 
productive. 

 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului 
 

63 Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj la anexa 6 cu suma de 400 
mii lei pentru repararea drumurilor 
vicinale pe o distanta de 5 km in 
satul Varvor din comuna Varvoru de 
Jos, judetul Dolj. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Pentru dezoltarea infrastructurii 
localitatii. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

77.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj la anexa 6 cu suma de 200 
mii lei pentru repararea drumurilor 
vicinale pe o distanta de 2 km in 
satul Ciutura din comuna Varvoru de 
Jos, judetul Dolj. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Pentru dezoltarea infrastructurii 
localitatii. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

78.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj la anexa 6 cu suma de 500 
mii lei pentru pietruirea DC 99 
Varvor- Bujor DN56 pe o distanta de 
4 km din comuna Varvoru de Jos, 
judetul Dolj. 
 
 

Pentru dezoltarea infrastructurii 
localitatii. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

în timpul exerciţiului bugetar. 

79.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj la anexa 6 cu suma de 300 
mii lei pentru pietruirea DC132 
Ciutura- Padurea Maracine pe o 
suprafata de 2,5 km din comuna 
Varvoru de Jos, judetul Dolj. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Pentru dezoltarea infrastructurii 
localitatii. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

80.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj la anexa 6 cu suma de 1000 
mii lei pentru pietruire drumuri 
comunale in comuna Cetate, judetul 
Dolj. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Pentru dezoltarea infrastructurii 
localitatii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

81.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj la anexa 6 cu suma de 150 
mii lei pentru reabilitare drum 
comunal Orodel- Calugarei 
(pietruire) pe o distanta de 5 km in  
comuna Orodel, judetul Dolj. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Pentru dezoltarea infrastructurii 
localitatii. 
 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

82.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 

Se suplimentează cu 50.000 mii lei 
suma pentru judeţul Vrancea. 

Alocarea acestei sume este 
necesara pentru finalizarea 
investitiilor incepute inca din anii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
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anul 2011  
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

2005 – 2006 – 2007, urmare a 
calamitatilor naturale ce au lovit 
judetul Vrancea incepand cu anul 
2005. De asemenea sumele sunt 
necesare si pentru asigurarea 
cofinantarii si cheltuielilor 
neeligibile pentru proiectele de 
investitii in infrastructura finantate 
din Fonduri structurale.  
Exemplificam cateva din proiectele 
aprobate si/sau aflate in derulare cu 
impact major asupra intregului 
judet: 
- modernizare DJ 205 D Valea Sarii 
– Naruja – Paltin – Nereju   L = 33 
km 
- modernizare DJ 205E Vidra – 
Vizantea – Cimpuri L = 22 km 
- modernizare DJ 204 E Marasesti 
– Haret – Panciu L = 19 km 
- modernizare DJ 205R Cotesti – 
Poiana Cristei L = 7 km  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului. 

poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu; 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

83.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

Reabilitarea si reparaţiile curente ale 
drumurilor din judetul Covasna. 
 

- 9.500 mii lei 
 

Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Pentru reabilitarea precum și 
reparațiile curente ale drumurilor 
județene. 
Drumurile sunt într-o stare avansată 
de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
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Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

84.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate judeţului Galaţi, nr. crt 18, cu 
suma de 4944 mii lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

Propunerea se justifică pentru a 
�alomit cofinanţarea proiectelor cu 
finanţare nermabursabilă pentru 
reabilitarea şi intreţinerea 
drumurilor judeţene şi comunale. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

85.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

La punctul 23, Anexa 6  jud. 
Ialomita, suma prevazuta este de 
6.795 mii lei se majoreaza la 12.000 
mii lei . 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea posibilităţilor de 
deplasare a locuitorilor din jud. 
Ialomiţa prin asfaltarea şi 
modernizarea drumurilor locale. 
 
Sursa de finanţare: 
-din  alocarea unui procent mai 
mare din taxa pe valoarea adaugata 
la bugetele locale,Art.4. 

Se propune respingerea, întrucât 
nu se precizează concret sursa de 
finantare a plusului de cheltuieli. 

86.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

La punctul 40, Anexa 6 jud. Valcea, 
suma prevazuta  de 13.860 mii lei se 
majoreaza la 60.000,0 mii lei  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finantarea cheltuielilor privind 
drumurile judetene si comunale. 
 

Sursa de finanţare: 
din  alocarea unui procent mai mare 
din valoarea adaugata la bugetele 
locale,Art.4. 

Se propune respingerea, întrucât 
nu se precizează concret sursa de 
finantare a plusului de cheltuieli. 

87.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 

Se propune suplimentarea bugetului 
de stat la anexa nr. 6 – jud. Cluj cu 
suma de 10.000 lei pentru Comuna 

Lungime=9.8 km. Necesită lucrări 
urgente de reparaţii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
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anul 2011 
 

Căşeiu- Drum judeţean Dj 182/F 
Rugăşeşi-Gârbăul Dejului –
Mănăşturel 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

88.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea bugetului 
de stat la anexa nr. 6 – jud. Cluj cu 
suma de 100.000 lei pentru Comuna 
Căşeiu- Drum comunal Sălătruc –
Leurda 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Necesită lucrări de reparaţii- 
100.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

89.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea bugetului 
de stat la anexa nr. 6 – jud. Cluj cu 
suma de 50.000 lei pentru Comuna 
Căşeiu- Drum comunal Rugăşeşti-
Custura 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 
 

Necesită lucrări de întreţinere- 
50.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

90.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea bugetului 
de stat la anexa nr. 6 – jud. Cluj cu 
suma de 1.800 mii lei pentru 
Comuna Chiueşti- Asfaltare uliţele 
Prunduri şi Popeni 
 

Sumă necesară pentru terminarea 
lucrărilor – 1.800.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 
 

Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

91.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
de stat la anexa nr. 6 – jud. Cluj cu 
suma de 2.500 mii lei pentru 
Comuna Mintiu Gherlii – Reciclare 
şi asfaltare DC17 Mintiu –Pădureni 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Drumul este într-o stare foarte 
proastă/Suma necesară 2.500.000 
lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

92.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea bugetului 
de stat la anexa nr. 6 – jud. Cluj cu 
suma de 2000 mii lei pentru Comuna 
Mica- Covor asfaltic 5 Km 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Drumul este într-o stare foarte 
proastă Suma necesară 2.000.000 
lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

93.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

Municipiul Dej – Alocare sumei 
necesare pentru construirea Centurii 
de ocolire a municipiului Dej de 
aprox 5 KM 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Suma necesară 23.000.000 euro 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
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sa în domeniu. 
94.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 

taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea bugetului 
judeţului Buzău la nr. crt 10, cu suma 
de 4.000 mii lei, de la 19.647 mii lei 
la suma de 23.647 mii lei pentru: 

1. Reabilitarea drumului comunal, 
173 Gura Teghii – Varlaam, 38 km – 
3.000 mii lei; 

2. Reabilitarea drumului comunal,  
66 Varlaam – Vadu Oii, 4 km – 400 
mii lei; 

3. Reabilitarea drumului comunal,  
75 Valea Păltinişului 3 km – 300 mii 
lei; 

4. Reabilitarea drumului comunal, 76 
Gura Teghii – Ionaşti  3 km – 300 
mii lei; 

 

 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

 
Sumele sunt necesare pentru lucrări 
de balastări drumuri comunale. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu; 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

95.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru judeţul Sibiu 
(poziţia nr.34), cu suma de 5.500 mii 
lei  
 
 

Suma este necesară pentru 
asigurarea unui program minim de 
lucrări pentru întreţinere şi reparaţii 
de drumuri şi poduri judeţene şi 
comunale, în vederea asigurării 
siguranţei circulaţiei în judeţul 
Sibiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

96.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru judeţul Sălaj (poziţia 
nr.33), cu suma de 17.805 mii lei  
din care pentru: 
- DJ 109A  - Pietruire 2km – 750  
- DJ 110C – Asfaltare 4,5 km – 

900 
- DJ 109 – Asfaltare 8,0 km – 

1.500 
- DJ 110D – Asfaltare 6,0 km – 

1.100 
- DJ 109E – Asfaltare 20,0 km – 

2.500 
- DC 47A – Pietruire Văleni – 

Cristolţ 1,85 km – 320 
- DC 35 – Reabilitare Rus - 

Fântânele 4,2 km – 530 
- DC 50 – Hida - Miluani 7,0 km – 

450 
- DC 67 – Asfaltare Fildu de Jos – 

Fildu de Mijloc – 5,0 km – 220 
- Pod – Valea Petrind – sat 

Tămaşa, comuna Cuzăplac - 600 
-  Asfaltare străzi la loc. Moigrad – 

Porolissum 2,15 km – 815 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 

Lipsa finanţare reabilitări drumuri 
judeţene contracte din 2010 cu PIF 
anul 2011. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu; 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
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PSD+PC – Camera Deputatilor
97.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din 

taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea bugetului 
Judeţului Arad cu suma de 5.000 mii 
lei,reprezentand sume defalcate din 
taxa pe valoare adăugata pentru 
drumuri judeţene si comunale pe 
anul 2011, anexa 6 

 
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat 

 
 

Iniţiator: Deputat PDL NIŢU 
ADRIAN HENOREL 
Deputat IUSTIN MARINEL 
CIONCA ARGHIR

 
 

 

98.  Anexa nr.6 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru  drumurile judetene si 
comunale, pe anul 2011 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Reabilitare DJ 117 -4,4 
km, Com Livezi, jud Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 
 

99.  Anexa nr.6 – SUME defalcate din Se propune suplimentarea cu suma Sumele solicitate sunt necesare Se propune respingerea, întrucât: 
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taxa pe valoarea adaugata pentru  
drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

de 24.005 mii lei la judetul Bacau 
 
 
Autori: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Gheorghe Antochi -PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 
Senator:Elena Mitrea 
 

pentru dezvoltarea infrastructurii 
prin realizarea unor obiective 
pentru care administratiile locale 
(Consiliul judetean si Consiliile 
locale Tg. Ocna si Buhusi) s-au 
asociat si pentru care au fost deja 
intocmite proiecte tehnice de 
executie, respectiv: 
 
1. Reabilitare DJ 116, km 10+850 – 
13+550 (str. Galean, oras Tg. Ocna) 
– buget 2.634 mii lei; 
 
2. Reabilitare strada Orbic, oras 
Buhusi (DJ 158), km 0+000-5+233 
- buget 4.524 mii lei  
TOTAL = 7.158 MII LEI 
 
a. Motivaţii tehnice: starea 
degradată a carosabilului generează 
costuri de transport ridicate, 
poluare şi consum mărit de 
combustibil ; 
b. Motivaţii sociale: scoaterea din 
izolare a populaţiei deservite de 
drumurile judeţene ; 
c. Motivaţii economice: dezvoltarea 
economică a zonelor propuse şi 
corelarea cu obiectivele proiectelor. 
 
 
Obiectivele proiectelor vizează: 

 reabilitarea şi modernizarea 

- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie,potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare; 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
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drumurilor din cadrul 
reţelei de drumuri judeţene 
ale judeţului Bacău, ca 
premisă şi condiţie a 
revigorării socio – 
economice a zonelor cu o 
dezvoltare structurală 
deficitară; 

 
 descongestionarea căilor 

principale rutiere; 
 
     facilitarea mobilităţii 

populaţiei, a bunurilor şi a 
serviciilor (inclusiv a 
serviciilor de intervenţii 
speciale: pompieri, salvare, 
poliţie), în condiţiile în care 
starea actuală precară a 
drumurilor a determinat, în 
ultimii ani, izolarea 
populaţiei şi ocolirea 
zonelor propuse de catre 
investitori, în ciuda 
potenţialului socio – 
economic a respectivelor 
zone); 

 
 

   reducerea poluării, a riscurilor şi 
costurilor de transport de mărfuri şi 

100. Anexa nr.6 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru  

Se propune suplimentarea sumelor 
defalcate din TVA cu suma de 9.433 

Pentru reabilitarea DJ 117 s-a  
intocmit documentatia tehnico-

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
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drumurile judetene si comunale, pe 
anul 2011 

mii lei cu TVA pentru : 
 -Reabilitare DJ 117,m 37+850-
55+400,Moinesti-Zemes- 
Bolatau,jud.Bacau 
 
Sursa de finantare : Program 
national pentru reabilitarea a 10.000 
de km de drumuri judetene 
 
Autori : senator PSD+PC Elena 
Mitrea 
 

economica.Acesta a fost inclus  în 
lista de investitii-reabilitare 
drumuri pentru 2010, dar nu a 
existat  finantarea necesara. 
DJ 117 strabate localitatea Zemes 
si se afla intr-o stare de degradare 
avansata. 
-Includerea obiectivului in  
Program national pentru 
reabilitarea a 10.000 de km de 
drumuri judetene 
 

specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 
 

101. Anexa nr.6 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru  drumurile judetene si 
comunale, pe anul 2011 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
20.000 mii lei pentru obiectivul 
“Reabilitare DJ792A Beliu – Tinca- 
leş, km 24+984- km 67+696, 
L=42,712 km”, jud.Bihor 
 
Autori Deputati PNL: 
Lucia Ana Varga 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
modernizarea drumului judetean, 
fapt care contribuie in mod decisiv 
la dezvoltarea economica a zonei si 
implicit la imbunatatirea vietii 
locuitorilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 
 

102. Anexa nr.6 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru  drumurile judetene si 
comunale, pe anul 2011 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
3.000 mii lei pentru obiectivul 
“Modernizare DJ 108J (fost DC 157) 
Remeţi – Baraju Leşu, km 0+000-

Sumele sunt necesare pentru 
modernizarea drumului judetean, 
fapt care contribuie in mod decisiv 
la dezvoltarea economica a zonei si 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
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7371, L = 7,371 km”, jud.Bihor 
 
Autori Deputati PNL: 
Lucia Ana Varga 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

implicit la imbunatatirea vietii 
locuitorilor.  

alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 
 

103. Anexa nr.6 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru  drumurile judetene si 
comunale, pe anul 2011 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
8.000 mii lei pentru obiectivul 
“Modernizare DJ 797A Bicaciu -  
Ianoşda, km 0+000-17+051, L= 
17,100 km”, jud.Bihor 
 
Autori Deputati PNL: 
Lucia Ana Varga 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
modernizarea drumului judetean, 
fapt care contribuie in mod decisiv 
la dezvoltarea economica a zonei si 
implicit la imbunatatirea vietii 
locuitorilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 
 

104. Anexa nr.6 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru  drumurile judetene si 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
8.000 mii lei pentru obiectivul 
“Modernizare DJ767B Tăşad – 

Sumele sunt necesare pentru 
modernizarea drumului judetean, 
fapt care contribuie in mod decisiv 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
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comunale, pe anul 2011 Copăcel Şerghiş DJ 767 km 0+000-
22+140, L=22,14 km”, jud.Bihor 
 
Autori Deputati PNL: 
Lucia Ana Varga 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

la dezvoltarea economica a zonei si 
implicit la imbunatatirea vietii 
locuitorilor 

contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 
 

105. Anexa nr.6 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru  drumurile judetene si 
comunale, pe anul 2011 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4.000 mii lei pentru obiectivul 
“Modernizare DJ 190F Sânlazăr – 
DJ191 km 4+200-9+800, L = 5,600”, 
jud.Bihor 
 
Autori Deputati PNL: 
Lucia Ana Varga 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
modernizarea drumului judetean, 
fapt care contribuie in mod decisiv 
la dezvoltarea economica a zonei si 
implicit la imbunatatirea vietii 
locuitorilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare, şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 
 

106. Anexa nr.6 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
8.000 mii lei pentru obiectivul 

Sumele sunt necesare pentru 
modernizarea drumului judetean, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
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pentru  drumurile judetene si 
comunale, pe anul 2011 

“Modernizare DJ768A Căpâlna 
Ginta DJ 768 km 8+560-22+590 L = 
14,03 km”, jud.Bihor 
 
Autori Deputati PNL: 
Lucia Ana Varga 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

fapt care contribuie in mod decisiv 
la dezvoltarea economica a zonei si 
implicit la imbunatatirea vietii 
locuitorilor 

specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 
 

107. Anexa nr.6 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru  drumurile judetene si 
comunale, pe anul 2011 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
10.000 mii lei pentru obiectivul 
“Reabilitare DJ108I Bucea – Bulz – 
Bratca”, jud.Bihor 
 
Autori Deputati PNL: 
Lucia Ana Varga 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
modernizarea drumului judetean, 
fapt care contribuie in mod decisiv 
la dezvoltarea economica a zonei si 
implicit la imbunatatirea vietii 
locuitorilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 
 

108. Anexa nr.6 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
5.000 mii lei pentru obiectivul “DJ 

Sumele sunt necesare pentru 
modernizarea drumului judetean, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
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pentru  drumurile judetene si 
comunale, pe anul 2011 

767A Uileacu de Criş (DN1)- Bălaia 
– Burzuc – Sîrbi (DN19E), L=25 
km”, jud.Bihor 
 
Autori Deputati PNL: 
Lucia Ana Varga 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

fapt care contribuie in mod decisiv 
la dezvoltarea economica a zonei si 
implicit la imbunatatirea vietii 
locuitorilor 

specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 
 

109. Anexa nr.6 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru  drumurile judetene si 
comunale, pe anul 2011 

Poziţia 5, Jud. Bihor  
Se propune suplimentarea sumei cu  
2 000 mii lei pentru asfaltare DC 143 
(pe o lungime de 6,8 km) Hârseşti-
Valea de Sus, com Cîmpani, jud. 
Bihor,   
 
 
Autor: deputat PNL Nicolae Jolţa,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 

Starea precară a drumurilor 
menţionate impune realizarea unor 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  aflat la 
dispoziţia  Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, aşa cum se 
prevede la art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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Camera Deputaţilor şi Senatul 
 

110. Anexa nr.6 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru  drumurile judetene si 
comunale, pe anul 2011 

Poziţia 5, Jud. Bihor  
Se propune suplimentarea sumei cu 
138 mii lei pentru modernizare DC 
219 Lazuri de Roşia, comuna Roşia, 
jud. Bihor. 
 
Autor: deputat PNL Nicolae Jolţa,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senatul 
 
 

Suma solicitata reprezintă plata 
restantă, lucrarea fiind finalizată în 
anul 2009.  
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  aflat la 
dispoziţia  Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, aşa cum se 
prevede la art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

111. Anexa nr.6 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru  drumurile judetene si 
comunale, pe anul 2011 

Poziţia 5, Jud. Bihor  
Se propune suplimentarea sumei cu 1 
000 mii lei pentru asfaltare DC 257 ( 
pe o lungime de 4 km)  Cîmpani-
Sighiştel, jud. Bihor. 
 
 
 
Autor: deputat PNL Nicolae Jolţa,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 

Starea precară a drumurilor 
menţionate impune realizarea unor 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  aflat la 
dispoziţia  Guvernului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, aşa cum se 
prevede la art.30 alin.(2) din 
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Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senatul 
 

 
 

Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

112. Anexa nr.6 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru  drumurile judetene si 
comunale, pe anul 2011 

Poziţia 5, Jud. Bihor  
 Se propune suplimentarea sumei cu 
3 500 mii lei pentru lucrări de 
reabilitare drumuri comunale, 
Comuna Răbăgani, Jud. Bihor. 
 
Autor: deputat PNL Nicolae Jolţa,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senatul 
 

Starea precară a drumurilor 
menţionate impune realizarea unor 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  aflat la 
dispoziţia  Guvernului 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, aşa cum se 
prevede la art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

113. Anexa nr.6 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru  drumurile judetene si 
comunale, pe anul 2011 

Poziţia 5, Jud. Bihor  
Se propune suplimentarea sumei cu 
2200 mii lei pentru modernizare DC 
202 (pe o lungime de 2,4 km) sat 
Vărăşeni, comuna Răbăgani, jud 
Bihor. 
Autor: deputat PNL Nicolae Jolţa,  

 
Prin HG 577 au fost alocaţi 100 mii 
lei, suma solicitată prin 
amendament este necesară pentru 
finalizarea lucrării de modernizare 
a drumurilor din localitate .  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
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Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senatul 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  aflat la 
dispoziţia  Guvernului 
 

va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, aşa cum se 
prevede la art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

114. Anexa nr.6 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru  drumurile judetene si 
comunale, pe anul 2011 

Poziţia 5, Jud. Bihor  
Se propune suplimentarea sumei cu 
2500 mii lei pentru modernizare DC 
205 (e o lungime de 2,7 km) sat 
Albeşti, comuna Răbăgani, jud 
Bihor. 
 
Autor: deputat PNL Nicolae Jolţa,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senatul 
 

Sumele sunt necesare pentru 
refacerea drumurilor comunale, 
având in vedere starea foarte 
proastă a acestora, in conditiile în 
care infrastructura rutieră este 
deosebit de importantă pentru 
dezvoltarea spaţiului rural 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  aflat la 
dispoziţia  Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, aşa cum se 
prevede la art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

115. Anexa nr.6 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru  drumurile judetene si 

Poziţia 5, Jud. Bihor  
Se propune suplimentarea sumei cu 
2300 mii lei pentru modernizare DC 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia, aspect 
care pune în pericol siguranţa pe 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 70 -

comunale, pe anul 2011 214 (pe o lungime de 2,5 km) sat 
Săucani, 
comuna Răbăgani, jud Bihor. 
 
Autor: deputat PNL Nicolae Jolţa,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senatul 
 

drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  aflat la 
dispoziţia  Guvernului 

avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, aşa cum se 
prevede la art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

116. Anexa nr.6 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru  drumurile judetene si 
comunale, pe anul 2011 

Poziţia 5, Jud. Bihor  
Se propune suplimentarea sumei cu 
2900 mii lei pentru modernizare DC 
279 Răbăgani-Sălişte de Pomezeu 
(pe o lungime de 3,8 km),  comuna 
Răbăgani, jud Bihor. 
Autor: deputat PNL Nicolae Jolţa,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senatul 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea drumurilor comunale, 
având în vedere starea foarte 
proastă a acestora, în condiţiile în 
care infrastructura este foarte 
importantă pentru dezvoltarea 
spaţiului  rural 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  aflat la 
dispoziţia  Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, aşa cum se 
prevede la art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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117. Anexa nr.6 – SUME defalcate 

din taxa pe valoarea adaugata 
pentru  drumurile judetene si 
comunale, pe anul 2011 

Poziţia 5, Jud. Bihor  
Se propune suplimentarea sumei cu 
1200 mii lei pentru asfaltare DC 217 
(pe o lungime de 4 km)  Pomezeu-
Căbeşti, comuna Pomezeu, jud. 
Bihor. 
 
Autor: deputat PNL Nicolae Jolţa,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senatul 
 

Suma este necesară pentru 
asfaltarea drumurilor comunale, 
având în vedere starea foarte 
proastă a acestora, în condiţiile în 
care infrastructura este foarte 
importantă pentru dezvoltarea 
spaţiului  rural 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  aflat la 
dispoziţia  Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, aşa cum se 
prevede la art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

118. Anexa nr.6 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru  drumurile judetene si 
comunale, pe anul 2011 

Poziţia 5, Jud. Bihor  
Se propune suplimentarea sumei cu 
780 mii lei pentru asfaltare DC 204 
(pe o lungime de 6,8 km) Pomezeu- 
Dobreşti, comuna Pomezeu, jud. 
Bihor. 
 
Autor: deputat PNL Nicolae Jolţa,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 

Suma este necesară pentru 
asfaltarea drumurilor comunale, 
având în vedere starea foarte 
proastă a acestora, în condiţiile în 
care infrastructura este foarte 
importantă pentru dezvoltarea 
spaţiului  rural 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  aflat la 
dispoziţia  Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, aşa cum se 
prevede la art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
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Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senatul 
 

nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

119. Anexa nr.6 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru  drumurile judetene si 
comunale, pe anul 2011 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru impietruire 
drumuri comunale, comuna Santa 
Mare, jud. Botosani. 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Starea precară a drumurilor 
menţionate impune realizarea unor 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

120. Anexa nr.6 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru  drumurile judetene si 
comunale, pe anul 2011 

Judeţul Brăila, nr. crt. 9 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
4100 mii lei pentru asfaltarea 
drumului comunal DC8 din comuna 
Chiscani, judeţul Brăila. 
 
Autori:  
deputat PNL Diana Tuşa, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 

Starea precară a drumului  
menţionat impune realizarea unei 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

121. Anexa nr.6 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru  drumurile judetene si 
comunale, pe anul 2011 

Judeţul Brăila, nr. crt. 9 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
1200 mii lei pentru asfaltarea 
drumului comunal DC23 din comuna 
Berteştii de Jos, judeţul Brăila. 
 
Autori:  
deputat PNL Diana Tuşa, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Starea precară a drumului  
menţionat impune realizarea unei 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

122. Anexa nr.6 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru  drumurile judetene si 
comunale, pe anul 2011 

Judeţul Brăila, nr. crt. 9 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
1000 mii lei pentru asfaltarea 
drumului comunal DC38 din comuna 
Mircea Vodă, judeţul Brăila. 
 
Autori:  
deputat PNL Diana Tuşa, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 

Starea precară a drumului  
menţionat impune realizarea unei 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

123. Anexa nr.6 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru  drumurile judetene si 
comunale, pe anul 2011 

Judeţul Brăila, nr. crt. 9 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
720 mii lei pentru reabilitare 
drumului comunal DC9 în comuna 
Tichileşti, judeţul Brăila. 
 
Autori:  
deputat PNL Diana Tuşa, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

124. Anexa nr.6 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru  drumurile judetene si 
comunale, pe anul 2011 

 Din suma prevăzută se alocă  suma 
de    1.500 mii lei pentru demararea 
lucrărilor pentru asfaltarea 
drumurilor comunale în satele 
Fântânele şi Mărgăriteşti- comuna 
Mărgăriteşti, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. De acest proiect urmează 
să beneficieze 1500 de persoane. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL  

 
 

 

125. Anexa nr.6 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru  drumurile judetene si 
comunale, pe anul 2011 

 Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   1.500 mii lei pentru demararea 
lucrărilor pentru asfaltarea drumului 
judeţean 203 M (Bălteni şi Lunca)- 
pe o distanţa de 9 km- comuna C.A 
Rosetti, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară a drumului 
îngreunează mult circulaţia 
pietonilor şi face aproape 
imposibilă circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. De acest urmează să 
beneficieze 2500 de persoane. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

126. Anexa nr.6 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru  drumurile judetene si 
comunale, pe anul 2011 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   1.500 mii lei pentru 
modernizarea drumului comunal DC 
59 (Sat Corbu, 1,5 km)- comuna 
Cătina, judeţul Buzău. 
 

La momentul actual DC 59 – sat 
Corbu- este aproape impracticabil, 
fapt care îngreunează circulaţia 
automobilelor şi pune în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
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Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

 
 

căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

127. Anexa nr.6 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru  drumurile judetene si 
comunale, pe anul 2011 

  Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   5.000 mii lei pentru continuarea 
lucrărilor la Drumul Comunal DC 81 
(proiect în derulare), comuna 
Pîrscov, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

La momentul actual DC 81 – 
comuna Pârscov-- este aproape 
impracticabil, fapt care este cauzat 
şi de lucrările de reabilitare  
începute dar nefinalizate la acest 
drum. Circulaţia automobilelor este 
mult îngreunată. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

128. Poziţia nr. 10 – judeţul Buzău 
 Anexa 6- Sume defalcate din taxa 
pe valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale pe 
anul 2011 

 Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   1.495 mii lei pentru reabilitarea 
drumului comunal DC 152 
(Vipereşti-Tronari-Buda-
Crăciuneşti), comuna Vipereşti, 

Starea precară a drumului DC 152 
(Vipereşti- Tronari-Buda) 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor şi deplasarea celor 
3000 localnici , aspecte care pun în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
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 judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 
 

României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

129. Poziţia nr. 10 – judeţul Buzău 
 Anexa 6- Sume defalcate din taxa 
pe valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale pe 
anul 2011 
 

 Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   1.500 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare a drumului 
comunal DC 57 Bîsca Chiojdului-
Cătiaşu, comuna Chiojdu, judeţul 
Buzău. 
 
   
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară a drumului comunal 
DC 57 Bîsca Chiojdului- Cătiaşu 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor între cele două 
localităţi şi deplasarea celor 650  
localnici , aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
- Proiect cu studiu de fezabilitate 
din noiembrie 2008 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

130. Poziţia nr. 10 – judeţul Buzău Din suma prevăzută se alocă  suma Starea precară a drumului comunal Se propune respingerea 
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 Anexa 6- Sume defalcate din taxa 
pe valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale pe 
anul 2011 
 

de   1.000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare la drumul 
comunal DC 63 Bîsca Chiojdu-
Plescioara, comuna Chiojdu, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

DC 63 Bîsca Chiojdu-Plescioara  
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor între cele două 
localităţi şi deplasarea celor 211  
localnici , aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
- Proiect cu studiu de fezabilitate 
din mai 2006. 
 
 

amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

131. Poziţia nr. 10 – judeţul Buzău 
 Anexa 6- Sume defalcate din taxa 
pe valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale pe 
anul 2011 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   1.000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare la  drumul 
comunal DC 58 Chiojdu- Poeniţele, 
comuna Chiojdu, Judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 

Starea precară a drumului comunal 
DC 58 Chiojdu-Poeniţele  
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor între cele două 
localităţi şi deplasarea celor 465  
localnici , aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
- Proiect cu studiu de fezabilitate 
din decembrie 2006 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 79 -

PNL 
132. Poziţia nr. 10 – judeţul Buzău 

 Anexa 6- Sume defalcate din taxa 
pe valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale pe 
anul 2011 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   1.500 mii lei pentru demararea 
lucrărilor la asfaltarea drumului 
comunal Lipia-Ciobănoaia (8 km), 
comuna Merei, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară a drumului comunal 
DC Lipia- Ciobănoaia (8 km)  
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor între cele două 
localităţi şi deplasarea celor 2500  
localnici , aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

133. Poziţia nr. 10 – judeţul Buzău 
 Anexa 6- Sume defalcate din taxa 
pe valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale pe 
anul 2011 
 

 Din suma prevăzută se alocă  suma 
de     1.500 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de asfaltare a drumului 
comunal Ogrăzile (5 Km), comuna 
Merei, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  

Starea precară a drumului comunal 
DC Ogrăzile  (5 km)  îngreunează 
mult circulaţia automobilelor între 
cele două localităţi şi deplasarea 
celor 1500  localnici , aspecte care 
pun în pericol siguranţa circulaţiei 
pe drumurile publice.  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

134. Poziţia nr. 10 – judeţul Buzău 
 Anexa 6- Sume defalcate din taxa 
pe valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale pe 
anul 2011 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de     1.000 mii lei apentru demararea 
lucrărilor de reabilitare a drumului 
comunal DC 41 Năeni-Fântânele-
Vârf (2,5 km) şi asfaltarea străzilor 
laterale (2,5 km)- comuna Năeni, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară a drumului comunal 
DC 41 Năeni-Fântânele-Vârf (2,5 
km)  îngreunează mult circulaţia 
automobilelor şi deplasarea celor 
2250  localnici , aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Dat fiind starea 
impracticabilă a străzilor laterale 
pentru deplasarea în interiorul 
localităţii, se impune şi asfaltarea 
acestora. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

135. Poziţia nr. 10 – judeţul Buzău 
 Anexa 6- Sume defalcate din taxa 
pe valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale pe 
anul 2011 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   8.000 mii lei pentru 
modernizarea drumului comunal 
Pătârlagele – Colţi, oraşul 
Pătârlagele, judeţul Buzău 
 
Autori: senator PNL Cristinel Marian 
Bîgiu, deputat PNL Daniel Chiţoiu, 
deputat PNL Mihai Aurel Donţu, 
deputat PNL Gheorghe Dragomir, 
deputat PNL Gheorghe - Eugen 
Nicolaescu, deputat PNL Ioan 

Imbunatatirea conditiilor de trafic  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Ţintean, deputat PNL Horia-Dorin  
Uioreanu , deputat PNL George 
Adrian Scutaru şi deputat PNL Titi 
Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

136. Poziţia nr. 10 – judeţul Buzău 
 Anexa 6- Sume defalcate din taxa 
pe valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale pe 
anul 2011 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   1.500 mii lei pentru extinderea 
drumurilor asfaltate în comuna Poşta 
Cîlnău, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL

Având în vedere suprafaţa mică de 
asfalt existentă în comuna Poşta 
Cîlnău, deplasarea pietonilor şi/sau 
a automobilelor este foarte dificilă,  
tocmai de aceea este necesară 
extinderea asfaltării drumurilor din 
comună. De acest proiect vor 
beneficia în mod direct cei 6603 
localnici. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

137. Poziţia nr. 10 – judeţul Buzău 
 Anexa 6- Sume defalcate din taxa 
pe valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale pe 
anul 2011 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   1.500 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de reabilitare a drumului 
din Gălbinaşi (3km), comuna 
Gălbinaşi, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 

Starea precară a drumului principal 
din Gălbinaşi (3 km)  îngreunează 
mult circulaţia pietonilor şi /sau a 
maşinilor , aspect care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Totodată, pentru 
asigurarea unor condiţii sporite 
indispensabile unei comunităţi  sunt 
necesare introducerea sistemului de 
canalizare şi a staţiei de epurare în 
comuna Gălbinaşi, de care vor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

beneficia 3000 localnici. 
 

138. Poziţia nr. 10 – judeţul Buzău 
 Anexa 6- Sume defalcate din taxa 
pe valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale pe 
anul 2011 
 

  Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  1.500 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de construire a unor 
drumuri comunale care să lege 
comuna Breaza de satul Bădeni şi de 
releul Istriţa- comuna Breaza, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

În prezent, cei 3175 de localnici 
sunt obligaţi să foloseasca rute 
ocolitoare pentru deplasarea între 
comuna Breaza-satul Bădeni şi 
releul Istriţa. Tocmai de aceea se 
doreşte construirea unor noi 
drumuri comunale care să faciliteze 
accesul direct între aceste zone. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

139. Poziţia nr. 10 – judeţul Buzău 
 Anexa 6- Sume defalcate din taxa 
pe valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale pe 
anul 2011 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   1.500 mii lei pentru asfaltarea 
tuturor drumurilor comunale din 
comuna Glodeanu Sărat, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 

Starea precară actuală a uliţelor  
comunale  îngreunează mult 
deplasarea pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Tocmai de aceea 
este necesară asfaltarea uliţelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
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senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

comunale, de care vor beneficia în 
mod direct  4762 de persoane. 

stabilirea sursei de finanţare.” 
 

140. Poziţia nr. 10 – judeţul Buzău 
 Anexa 6- Sume defalcate din taxa 
pe valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale pe 
anul 2011 
 
 

 Din suma prevăzută se alocă  suma  
de  1.500 mii lei pentru demararea 
lucrărilor de asfaltare a drumurilor 
comunale în comuna Săhăteni, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor   
comunale  îngreunează mult 
deplasarea pietonilor şi face 
aproape imposibilă circulaţia 
automobilelor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Tocmai de aceea 
este necesară asfaltarea drumurilor 
comunale, de care vor beneficia  în 
mod direct 3500 de persoane. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

141. Poziţia nr. 10 – judeţul Buzău 
 Anexa 6- Sume defalcate din taxa 
pe valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale pe 
anul 2011 
 

 Din suma prevăzută se alocă  suma 
de    1.000 mii lei pentru asfaltarea 
drumului comunal –Bălăceanu (3 
km), judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 

La momentul actual  drumul  
comunal din Bălăceanu (3 km) are 
o stare precară, fapt care 
îngreunează circulaţia 
automobilelor şi pune în pericol 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. De aceea este necesară 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
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senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

asfaltarea acestuia,  de care vor 
beneficia în mod direct 2000 
persoane. 

nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

142. Poziţia nr. 10 – judeţul Buzău 
 Anexa 6- Sume defalcate din taxa 
pe valoare adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale pe 
anul 2011 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   1.700 mii lei pentru asfaltarea  
pe o distanţă de 3 km drumului 
judeţean DJ 116 Nicoleşti- DN 22- 
(cca 5 km în total), comuna Puieşti, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Starea precară a drumului judeţean 
DJ 116 îngreunează mult circulaţia 
circulaţia automobilelor, aspect  
care pune în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
Având în vedere importanţa majoră 
a DJ 116, este necesară asfaltarea 
acestuia.  
  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

143. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Judeţul Hunedoara, poziţia 22 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
1790 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Modernizare DC 59A 
Vâlcelele Bune-Gânţaga,Km 0-

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
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000,00-Km 2+525,00” 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

144. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Judeţul Hunedoara, poziţia 22 
Din suma prevăzută se alocă suma de  
989 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Îmbrăcăminţi asfaltice 
uşoare pe DC 101 Măceu-DN66,Km 
1+000,0C-Km 2+525,00” 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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145. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Judeţul Hunedoara, poziţia 22 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
5015 mii lei pentru modernizare 
drumuri comunale în comuna Ribiţa 
prin PNDI 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

146. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Judeţul Hunedoara, poziţia 22 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
9000 mii lei pentru modernizare 
drum judeţean DJ 760  
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 

Continuare obiectiv de investiţii; 
evitarea degradării lucrării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

147. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Judeţul Hunedoara, poziţia 22 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
768 mii lei pentru modernizare 
drumuri agricole de exploataţie 
comuna Toteşti 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

148. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Judeţul Hunedoara, poziţia 22 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
550 mii lei pentru asfaltare drumuri 
comunale din satele aparţinătoare 
comunei Toteşti pe o lungime de 4,6 
km. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

149. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Judeţul Hunedoara, poziţia 22 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
450 mii lei pentru modernizarea DC 
27 D Nojag – Săcărâmb 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

150. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Judeţul Hunedoara, poziţia 22 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
1000 mii lei pentru modernizarea DC 
27 B Vărmaga - Codru – Săcărâmb 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

151. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Judeţul Hunedoara, poziţia 22 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
6500 mii lei pentru modernizarea DC 
48 Romos – Orăştie. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

152. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Judeţul Hunedoara, poziţia 22 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
3557 mii lei pentru execuţie şi 
modernizarea DC 115B SOCET 
Poiana Răchiţelii km 0+000 – km 5 + 
600, etapa II (km 5+360 – km 5+600 
a fost executat în etapa I) 
 
Iniţiatori:  

Continuare obiectiv de investiţii. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

 

153. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Judeţul Hunedoara, poziţia 22 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
1500 mii lei pentru proiecte (PT+SF) 
şi execuţie modernizarea DC 118:DJ 
708 km 0+000 – km 2 + 000 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

154. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Judeţul Hunedoara, poziţia 22 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
1200 mii lei pentru modernizarea DC 
73 B Paroş – Coroieşti 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
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Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

155. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Judeţul Hunedoara, poziţia 22 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
1380 mii lei pentru modernizarea DC 
73 C Paroş – Rîu Mic. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

156. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Judeţul Hunedoara, poziţia 22 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
900 mii lei pentru modernizarea DC 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
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79 A Nucşoara – Ohaba Sibişel 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

157. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Judeţul Hunedoara, poziţia 22 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
635 mii lei pentru modernizarea DC 
7 Rîşculiţa – Dobrot 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţii. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

158. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 

Judeţul Hunedoara, poziţia 22 
Din suma prevăzută se alocă suma de 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
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poziţia 22 7851 mii lei pentru modernizarea DC 
2 şi DC 3 – DN 76 – Steia – Livadia 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

locuitorilor din zonă. specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

159. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Judeţul Hunedoara, poziţia 22 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
1562 mii lei pentru modernizarea 
(îmbrăcăminte bituminoasă) DC 10 
Brad, km 5+300 – 7+300 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 94 -

160. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Judeţul Hunedoara, poziţia 22 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
1414 mii lei pentru modernizarea 
(îmbrăcăminte bituminoasă) DC 16 
Brad – Ruda Brad , km 2+100 – 
5+400 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

161. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Judeţul Hunedoara, poziţia 22 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
697 mii lei pentru asfaltare  DC 70 
D:  DN 66 Jitoni 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 

Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

162. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Judeţul Hunedoara, poziţia 22 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
1800 mii lei pentru modernizare DC 
121 A Piatra – Răchitova – Faţa 
Roşie  
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

163. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Judeţul Hunedoara, poziţia 22 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
1749 mii lei pentru modernizare DC 
134: DN 68 A Dobra – Făgeţel, 
comuna Dobra, judeţul Hunedoara 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 

Continuare obiectiv de investiţii. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

164. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Judeţul Hunedoara, poziţia 22 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
120 mii lei pentru modernizare DC 
11A, Barza-Crişcior, judeţul 
Hunedoara 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Continuare obiectiv de investiţii. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

165. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Judeţul Hunedoara, poziţia 22 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
5224 mii lei pentru modernizare 
drumuri comunale, judeţul 
Hunedoara 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia. Este 
necesară reabilitarea acestora. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

 

166. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Judeţul Hunedoara, poziţia 22 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
5678 mii lei pentru reabilitare DJ 
687: Sântuhalm – Hunedoara km 
7+590 -10+090 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

167. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Judeţul Hunedoara, poziţia 22 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
2500 mii lei pentru modernizare DJ 
687 Hunedoara – Zlaşti - Boş 
 
Iniţiatori:  

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
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Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

168. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Judeţul Hunedoara, poziţia 22 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
1000 mii lei pentru modernizare DJ 
687 E Hunedoara – Teliucul Inferior 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

169. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Judeţul Hunedoara, poziţia 22 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
1930 mii lei pentru modernizare DC 
Hunedoara – Răcăştie. 
 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
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Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

170. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Hunedoara, 
poziţia 22 

Judeţul Hunedoara, poziţia 22 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
1720 mii lei pentru modernizare DC 
113 Hunedoara – Buituri. 
 
Iniţiatori:  
Deputat PNL Ţîmpău Radu Bogdan, 
Senator PNL Ruşanu Dan Radu, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor din zonă. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

171. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Ialomiţa, poziţia 
23 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 343 mii lei pentru 
reabilitare DC 34, judeţul Ialomiţa. 
 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia. Este 
necesară reabilitarea acestora. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
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Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

 
 
 

alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

172. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Ialomiţa, poziţia 
23 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 50 mii lei pentru 
lucrări de asfaltare  în comuna 
Stelnica, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia. Este 
necesară reabilitarea acestora. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

173. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Ialomiţa, poziţia 
23 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 200 mii lei pentru 
modernizare drumuri comunale în 
comuna Gura Ialomiţei, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia. Este 
necesară reabilitarea acestora. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
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deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

stabilirea sursei de finanţare.” 
 

174. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Ialomiţa, poziţia 
23 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 1000 mii lei 
pentru reabilitare infrastructura 
drumuri (asfaltare), judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia. Este 
necesară reabilitarea acestora. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

175. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Ialomiţa, poziţia 
23 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 3.500 mii lei 
pentru asfaltare 5,9 km străzi care 
asigura legătura cu DJ 212, comuna 
Mihail Kogalniceanu, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia. Este 
necesară reabilitarea acestora. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

176. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Ialomiţa, poziţia 
23 

Din suma prevăzută se propune 
alocare sumei de 2940 mii lei pentru 
asfaltarea drumurilor în Platoneşti si 
Lăcusteni, jud Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia. Este 
necesară reabilitarea acestora. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

177. Anexa nr 6 
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale pe anul 2011 

Judeţul Iaşi, nr. crt. 24 
 Se propune suplimentarea sumei cu 
630 mii lei, pentru modernizare drum 
comunal- DC 92, Comuna Brăeşti. 
 
Autor: Deputat PNL Cristian 
Adomniţei, 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 

Starea precară a drumului 
menţionat impune realizarea unor 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  aflat la 
dispoziţia  Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, aşa cum se 
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Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

prevede la art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

178. Anexa nr.6 
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale pe anul 2011 

Judeţul Iaşi, nr. crt. 24 
 
Se propune suplimentarea sumei cu 
200  mii lei, pentru modernizare prin 
asfaltare DC 81A Storneşti- Osoi, 
Com Sineşti. 
 
Autor: Deputat PNL Cristian 
Adomniţei,   
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Starea precară a drumului 
menţionat impune realizarea unor 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  aflat la 
dispoziţia  Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, aşa cum se 
prevede la art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

179. Anexa nr.6 
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru drumurile judeţene 
şi comunale pe anul 2011 

Judeţul Iaşi, nr. crt. 24 
 
Se propune suplimentarea sumei cu 
106  mii lei  pentru modernizare 10 
km drum comunal Mogoşeşti- Siret- 
Muncelu de Sus, Comuna 
Mogoşeşti- Siret. 

Obiectiv nou de investiţie cu 
impact social, pentru că face 
legătura intre DJ 104 si DN 2,  KM 
0 +000+9. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  aflat la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
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Autor: Deputat PNL Cristian 
Adomniţei,   
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

dispoziţia  Guvernului va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, aşa cum se 
prevede la art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

180. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumuri 
comunale si judetene-obiective de 
interes local, pe anul 2011 

Poziţia 26, Jud. Maramures  
Din suma prevăzută se alocă suma de 
8299 mii lei pentru modernizare 
drum comunal DC19 Botiza-Grosii 
Tiblesului, in lungime de 8.4 km, 
jud. Maramures 
Autori:  
Deputat PNL Pavel Horj  
Deputat PNL Vasile Berci  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Drumul este vital pentru legatura 
dintre Maramuresul Istoric si tara 
Lasusului. In prezent aceesul este 
greoi pe serpentinele de pe muntele 
Gutin. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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181. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Mureş, poziţia 28 
 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
2328 mii lei pentru modernizare 
drum comunal DC 83 cuprins între 
DN 14 A şi satul Bobohalma.  
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lucrare în derulare întreruptă din 
cauza lipsei de finanţare din fonduri 
guvernamentale.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

182. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Mureş, poziţia 28 
 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
11762 mii lei pentru modernizare 
drum comunal DC 86 Iernut – 
Sălcud. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

Este depusă cererea de finanţare.  Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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PNL 
183. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 

judeţene, Judeţul Mureş, poziţia 28 
 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
5660 mii lei pentru modernizare 
drum comunal DC 104 Balada 
Vişinelu (4,4 km). 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Proiect depus. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

184. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Mureş, poziţia 28 
 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
6813 mii lei pentru modernizare 
drum comunal DC 103 Sărmaşu – 
Moruţ – Tuşinu Vişinelu (4,5 km). 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 

Proiect depus. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

185. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Mureş, poziţia 28 
 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
700 mii lei pentru asfaltare DC 
Aluniş – Fiţcău. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Drumul comunal DC-3 Aluniş – 
Fiţcău este asfaltat pe o lungime de 
3,5 km. A mai rămas de asfaltat un 
tronson de cca. 1,5 km. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

186. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Mureş, poziţia 28 
 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
9350 mii lei pentru modernizare DC 
56, DC 56A Apold- daia-Vulcan. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

Important pentru siguranţa 
traficului rutier. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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PNL 
187. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 

judeţene, Judeţul Mureş, poziţia 28 
 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
16887 mii lei pentru modernizare DC 
49.  
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Important pentru siguranţa 
traficului rutier. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

188. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Mureş, poziţia 28 
 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
32550 mii lei pentru reabilitare DC 
126, DC 136, DC 134, DC 131, DC 
122, DC 129. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

Important pentru siguranţa 
traficului rutier. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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PNL 
189. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 

judeţene, Judeţul Mureş, poziţia 28 
 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
6620 mii lei pentru asfaltare DC 72 
Bahnea (CD 71) – Daia – Idiciu 
1+200 – 8+500 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Acest drum are o importanţă 
deosebită   pentru comunităţile 
locale  din zonă, deoarece face 
legătura cu  jud. Sibiu, facilitând  
accesul populaţiei  către mai multe 
pieţe de desfacere a produselor 
agro-alimentare, îndeletnicirea de 
bază a populaţiei din zonă fiind 
agricultura şi creşterea animalelor. 
De asemenea,  reabilitarea acestui 
drum va  facilita accesul  turiştilor 
la Castelul  Bethlen a cărui  primă 
piatră  de  temelie a  fost pusă în 
anul 1545, castel construit  în  stil  
renascentist şi  la pensiunile 
agroturistice  din  localitatea 
săsească Cund .  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

190. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Mureş, poziţia 28 
 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
5783 mii lei pentru modernizarea DC 
72 Bahnea (CD 71) – Daia – Idiciu 
8+500 – 8+500 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 

Acest drum are o importanţă 
deosebită   pentru comunităţile 
locale  din zonă, deoarece face 
legătura cu  jud. Sibiu, facilitând  
accesul populaţiei  către mai multe 
pieţe de desfacere a produselor 
agro-alimentare, îndeletnicirea de 
bază a populaţiei din zonă fiind 
agricultura şi creşterea animalelor. 
De asemenea,  reabilitarea acestui 
drum va  facilita accesul  turiştilor 
la Castelul  Bethlen a cărui  primă 
piatră  de  temelie a  fost pusă în 
anul 1545, castel construit  în  stil  
renascentist şi  la pensiunile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

agroturistice  din  localitatea 
săsească Cund .  

191. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Mureş, poziţia 28 
 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
5828 mii lei pentru modernizarea DC 
11 din comuna Beica de Jos. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Lucrarea începută la data de 
11.12.2008, realizată doar în 
proporţie de 14%, s-a început 
nivelarea şi pietruirea unei porţiuni 
dar din lipsă de fonduri s-au oprit 
lucrările, iar drumul e foarte 
degradat, plin cu gropi, în proiectul 
de execuţie e prevăzută asfaltarea 
drumului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

192. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Mureş, poziţia 28 
 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
1457 mii lei pentru modernizarea DC 
10 din comuna Beica de Jos. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

Drum foarte vechi,  
plin cu gropi în carosabil.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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PNL 
193. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 

judeţene, Judeţul Mureş, poziţia 28 
 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
1760 mii lei pentru modernizarea DC 
14 din comuna Beica de Jos. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Drum foarte vechi,  
plin cu gropi în carosabil.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

194. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Mureş, poziţia 28 
 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
1500 mii lei pentru modernizarea 10 
km de drum comunal din comuna 
Bichiş şi montarea a 10 podeţe. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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PNL 
195. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 

judeţene, Judeţul Mureş, poziţia 28 
 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
1500 mii lei pentru modernizarea 10 
km de drum comunal din comuna 
Bichiş şi montarea a 10 podeţe. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Este necesară această lucrare pentru 
buna circulaţie a cetăţenilor din 
toată comuna. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

196. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Mureş, poziţia 28 
 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
2000 mii lei pentru asfaltare drum 
comunal 63 Coroisânmartin - 
Şoimuş. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 

Este necesară această lucrare pentru 
buna circulaţie a cetăţenilor din 
toată comuna. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

197. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Mureş, poziţia 28 
 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
2400 mii lei pentru asfaltare drum 
comunal DC 150 Milăşel, întreţinere 
şi modernizare drumuri comunale şi 
săteşti. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Este necesară această lucrare pentru 
buna circulaţie a cetăţenilor din 
toată comuna. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

198. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Mureş, poziţia 28 
 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
150 mii lei pentru asfaltare drum 
comunal Sînger. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 

Drum impracticabil, important 
pentru comunitatea locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

199. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Mureş, poziţia 28 
 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
200 mii lei pentru asfaltare drum 
comunal din localitatea Urisiu. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Este necesară această lucrare pentru 
buna circulaţie a cetăţenilor din 
toată comuna. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

200. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Mureş, poziţia 28 
 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
4740 mii lei pentru modernizare 
drum comunal 10 Gurghiu - Comori. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 

Este elaborat studiu de fezabilitate, 
dorim finanţare prin Administraţia 
Fondului Pentru Mediu 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

201. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Mureş, poziţia 28 
 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
396 mii lei pentru modernizare drum 
comunal DC68D Gh. Doja – Satu 
Nou km 0+000 – 1+160. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

202. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Mureş, poziţia 28 
 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
1431 mii lei pentru modernizare 
drum comunal Toaca – Dubiştea de 
Pădure – Ibăneşti km 0+000 + 
2+285. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

203. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Mureş, poziţia 28 
 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
1200 mii lei pentru modernizare 
drum comunal Toaca – Valea 
Carelor. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Executat 50%. Important pentru 
comunitatea locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

204. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Mureş, poziţia 28 
 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
8900 mii lei pentru modernizare 
drumuri comunale în localitatea 
Iclăzel. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

205. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Mureş, poziţia 28 
 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
4250 mii lei pentru modernizare 
drum comunal DC 107 prin 
Programului "Reabilitare si 
modernizare - 10.000 km drumuri de 
interes judetean si drumuri de interes 
local", implementat de MDRT in 
perioada 2010 – 2013. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Insuficienţa resurselor financiare la 
nivel local destinate asfaltării 
drumului comunal constituie una 
din multiplele cauze care au condus 
la starea precară a infrastructurii de 
transport în satul Răzoare. De 
asemenea, realizarea investitiei va 
aduce o serie de beneficii, precum: 
facilitarea accesului la servicii 
medicale a populaţiei din satul 
Razoare,comuna Mihesu de 
Campie ,posibilitatea interventiei in 
caz de incendiu a echipajelor de 
interventie pompieri, creşterea 
frecvenţei şcolare pe tot parcursul 
anului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

206. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Mureş, poziţia 28 
 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
800 mii lei pentru reabilitare DC 60 
Ţigmandru – Magherus, comuna 
Nadeş. 
 
Iniţiatori:  

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
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deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

207. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Mureş, poziţia 28 
 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
2950 mii lei pentru modernizare DC 
113 Zău - Barboşi. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

208. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Mureş, poziţia 28 
 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
9417 mii lei pentru modernizare 5,1 
km drum comunal şi 0,350 km de 
stradă în Vătava. 
 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
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Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

209. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Mureş, poziţia 28 
 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
2100 mii lei pentru reabilitare  drum 
judeţean 151 C de la km 7+800 la 
km 10+800 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Comuna Valea Larga se afla la 
periferia judetului Mures, drumul 
judetean care face legatura cu jud 
Cluj  are distanta de 3 Km 
neasfaltati. Judetul Cluj are asfaltat 
drumul pana la limita de judet, cand 
intri in Mures intri pe drum de 
piatra, care se afla intr-o stare 
foarte rea. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

210. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Mureş, poziţia 28 
 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
2000 mii lei pentru reabilitare  
drumuri comunale. 
 

Comuna Valea Larga, este o 
comuna cu un numar foarte mare de 
drumuri, datorita satelor 
componente care se afla la distante 
destul de mari, 3-5 Km fata de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
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Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

centrul comunei. Bugetul local al 
comunei nu ne permite nici sa le 
intretim pe cele pietruite, motiv 
pentru care am avea nevoie de 
finantare de la stat, pentru a asfalta 
o parte din ele. 
 

României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

211. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean  DJ 542 Caracal – Redea- 
limita jud Dolj. 
 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel Deputat 
PNL Donţu Aurel Mihai Deputat 
PNL Dragomir Gheorghe Deputat 
PNL Uioreanu Horea Dorin Deputat 
PNL Nicolăescu Eugen Deputat PNL 
Holban Titi Deputat PNL Tintean 
Ioan Grupurile Parlamentare PNL 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 30 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

212. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
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 judeţean DJ 542 A, Redea- Rotunda- 
Bucinişu 
 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel Deputat 
PNL Donţu Aurel Mihai Deputat 
PNL Dragomir Gheorghe Deputat 
PNL Uioreanu Horea Dorin Deputat 
PNL Nicolăescu Eugen Deputat PNL 
Holban Titi Deputat PNL Tintean 
Ioan Grupurile Parlamentare PNL 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 30 
 

drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

213. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean DJ 543 Corabia - Izbiceni 
 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel Deputat 
PNL Donţu Aurel Mihai Deputat 
PNL Dragomir Gheorghe Deputat 
PNL Uioreanu Horea Dorin Deputat 
PNL Nicolăescu Eugen Deputat PNL 
Holban Titi Deputat PNL Tintean 
Ioan Grupurile Parlamentare PNL 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 30 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

214. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Olt, 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
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drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

poziţia 30 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean  DJ 544, DN 54 Urzica- 
Ştefan cel Mare 
 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel Deputat 
PNL Donţu Aurel Mihai Deputat 
PNL Dragomir Gheorghe Deputat 
PNL Uioreanu Horea Dorin Deputat 
PNL Nicolăescu Eugen Deputat PNL 
Holban Titi Deputat PNL Tintean 
Ioan Grupurile Parlamentare PNL 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 30 
 

sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

215. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean DJ 544A, Corabia- 
Vădăstriţa 
 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel Deputat 
PNL Donţu Aurel Mihai Deputat 
PNL Dragomir Gheorghe Deputat 
PNL Uioreanu Horea Dorin Deputat 
PNL Nicolăescu Eugen Deputat PNL 
Holban Titi Deputat PNL Tintean 
Ioan Grupurile Parlamentare PNL 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 30 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 123 -

Senatului 
216. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean DJ 546, limita jud. 
Teleorman – Drăgăneşti- Poganu 
 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel Deputat 
PNL Donţu Aurel Mihai Deputat 
PNL Dragomir Gheorghe Deputat 
PNL Uioreanu Horea Dorin Deputat 
PNL Nicolăescu Eugen Deputat PNL 
Holban Titi Deputat PNL Tintean 
Ioan Grupurile Parlamentare PNL 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 30 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

217. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean DJ 546 A, Brebeni- 
Şerbăneşti – Drăgăneşti Olt 
 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel Deputat 
PNL Donţu Aurel Mihai Deputat 
PNL Dragomir Gheorghe Deputat 
PNL Uioreanu Horea Dorin Deputat 
PNL Nicolăescu Eugen Deputat PNL 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 30 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
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Holban Titi Deputat PNL Tintean 
Ioan Grupurile Parlamentare PNL 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

218. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean DJ 546 B Şerbăneşti - 
Potcoava 
 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel Deputat 
PNL Donţu Aurel Mihai Deputat 
PNL Dragomir Gheorghe Deputat 
PNL Uioreanu Horea Dorin Deputat 
PNL Nicolăescu Eugen Deputat PNL 
Holban Titi Deputat PNL Tintean 
Ioan Grupurile Parlamentare PNL 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 30 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

219. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean 546 C, Potcoava-Perieţi 
 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel Deputat 
PNL Donţu Aurel Mihai Deputat 
PNL Dragomir Gheorghe Deputat 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 30 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
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PNL Uioreanu Horea Dorin Deputat 
PNL Nicolăescu Eugen Deputat PNL 
Holban Titi Deputat PNL Tintean 
Ioan Grupurile Parlamentare PNL 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

220. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean DJ 546 E, Teslui-Albeşti 
 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel Deputat 
PNL Donţu Aurel Mihai Deputat 
PNL Dragomir Gheorghe Deputat 
PNL Uioreanu Horea Dorin Deputat 
PNL Nicolăescu Eugen Deputat PNL 
Holban Titi Deputat PNL Tintean 
Ioan Grupurile Parlamentare PNL 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 30 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

221. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean DJ 546 G, Strejeni- Moşteni 
 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel Deputat 
PNL Donţu Aurel Mihai Deputat 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 30 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
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PNL Dragomir Gheorghe Deputat 
PNL Uioreanu Horea Dorin Deputat 
PNL Nicolăescu Eugen Deputat PNL 
Holban Titi Deputat PNL Tintean 
Ioan Grupurile Parlamentare PNL 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

222. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean DJ 641,Caracal -Bondrea 
 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel Deputat 
PNL Donţu Aurel Mihai Deputat 
PNL Dragomir Gheorghe Deputat 
PNL Uioreanu Horea Dorin Deputat 
PNL Nicolăescu Eugen Deputat PNL 
Holban Titi Deputat PNL Tintean 
Ioan Grupurile Parlamentare PNL 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 30 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

223. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean DJ 642 Dobrosloveni- 
Giuvărăşti 
 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 30 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
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Deputat PNL Chiţoiu Daniel Deputat 
PNL Donţu Aurel Mihai Deputat 
PNL Dragomir Gheorghe Deputat 
PNL Uioreanu Horea Dorin Deputat 
PNL Nicolăescu Eugen Deputat PNL 
Holban Titi Deputat PNL Tintean 
Ioan Grupurile Parlamentare PNL 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

224. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean DJ 642A Băbiciu - Rotunda 
 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel Deputat 
PNL Donţu Aurel Mihai Deputat 
PNL Dragomir Gheorghe Deputat 
PNL Uioreanu Horea Dorin Deputat 
PNL Nicolăescu Eugen Deputat PNL 
Holban Titi Deputat PNL Tintean 
Ioan Grupurile Parlamentare PNL 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 30 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

225. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean DJ 643 Osica - Găvăneşti 
 
 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 30 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
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Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel Deputat 
PNL Donţu Aurel Mihai Deputat 
PNL Dragomir Gheorghe Deputat 
PNL Uioreanu Horea Dorin Deputat 
PNL Nicolăescu Eugen Deputat PNL 
Holban Titi Deputat PNL Tintean 
Ioan Grupurile Parlamentare PNL 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

226. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean DJ 643 C, Găvăneşti-
Horezu 
 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel Deputat 
PNL Donţu Aurel Mihai Deputat 
PNL Dragomir Gheorghe Deputat 
PNL Uioreanu Horea Dorin Deputat 
PNL Nicolăescu Eugen Deputat PNL 
Holban Titi Deputat PNL Tintean 
Ioan Grupurile Parlamentare PNL 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 30 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

227. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean DJ 644, Vlăduleni - Cepari 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
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Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel Deputat 
PNL Donţu Aurel Mihai Deputat 
PNL Dragomir Gheorghe Deputat 
PNL Uioreanu Horea Dorin Deputat 
PNL Nicolăescu Eugen Deputat PNL 
Holban Titi Deputat PNL Tintean 
Ioan Grupurile Parlamentare PNL 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 30 
 

a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

228. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean DJ 644A, Morunglav- 
limită judeţeană VI 
 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel Deputat 
PNL Donţu Aurel Mihai Deputat 
PNL Dragomir Gheorghe Deputat 
PNL Uioreanu Horea Dorin Deputat 
PNL Nicolăescu Eugen Deputat PNL 
Holban Titi Deputat PNL Tintean 
Ioan Grupurile Parlamentare PNL 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 30 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

229. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe fişa de investiţii, pentru 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
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anul 2011 
 

modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean DJ 648A, limita judeţeană 
VI- Dumitreşti (DN 67B) 
 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel Deputat 
PNL Donţu Aurel Mihai Deputat 
PNL Dragomir Gheorghe Deputat 
PNL Uioreanu Horea Dorin Deputat 
PNL Nicolăescu Eugen Deputat PNL 
Holban Titi Deputat PNL Tintean 
Ioan Grupurile Parlamentare PNL 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 30 
 

valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

230. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean  DJ 651B, lim. Jud VI- 
Dobriceni 
 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel Deputat 
PNL Donţu Aurel Mihai Deputat 
PNL Dragomir Gheorghe Deputat 
PNL Uioreanu Horea Dorin Deputat 
PNL Nicolăescu Eugen Deputat PNL 
Holban Titi Deputat PNL Tintean 
Ioan Grupurile Parlamentare PNL 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 30 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
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231. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean DJ 653, Slatina- 
Radomireşti 
 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel Deputat 
PNL Donţu Aurel Mihai Deputat 
PNL Dragomir Gheorghe Deputat 
PNL Uioreanu Horea Dorin Deputat 
PNL Nicolăescu Eugen Deputat PNL 
Holban Titi Deputat PNL Tintean 
Ioan Grupurile Parlamentare PNL 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 30 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

232. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean DJ 657, Recea+ limita jud 
Argeş 
 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel Deputat 
PNL Donţu Aurel Mihai Deputat 
PNL Dragomir Gheorghe Deputat 
PNL Uioreanu Horea Dorin Deputat 
PNL Nicolăescu Eugen Deputat PNL 
Holban Titi Deputat PNL Tintean 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 30 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
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Ioan Grupurile Parlamentare PNL 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

consultarea primarilor. 
 

233. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean DJ 657B, Profa- Vităneşti 
 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel Deputat 
PNL Donţu Aurel Mihai Deputat 
PNL Dragomir Gheorghe Deputat 
PNL Uioreanu Horea Dorin Deputat 
PNL Nicolăescu Eugen Deputat PNL 
Holban Titi Deputat PNL Tintean 
Ioan Grupurile Parlamentare PNL 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 30 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

234. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean DJ 657 D, Bîrca- Teiuş 
 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel Deputat 
PNL Donţu Aurel Mihai Deputat 
PNL Dragomir Gheorghe Deputat 
PNL Uioreanu Horea Dorin Deputat 
PNL Nicolăescu Eugen Deputat PNL 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 30 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
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Holban Titi Deputat PNL Tintean 
Ioan Grupurile Parlamentare PNL 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

235. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean DJ 657 E, Creţi- Spineni 
 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel Deputat 
PNL Donţu Aurel Mihai Deputat 
PNL Dragomir Gheorghe Deputat 
PNL Uioreanu Horea Dorin Deputat 
PNL Nicolăescu Eugen Deputat PNL 
Holban Titi Deputat PNL Tintean 
Ioan Grupurile Parlamentare PNL 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 30 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

236. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean DJ 677 C, Grădinari- limita 
jud.VI 
 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel Deputat 
PNL Donţu Aurel Mihai Deputat 
PNL Dragomir Gheorghe Deputat 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 30 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
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PNL Uioreanu Horea Dorin Deputat 
PNL Nicolăescu Eugen Deputat PNL 
Holban Titi Deputat PNL Tintean 
Ioan Grupurile Parlamentare PNL 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

237. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean DJ 678 Cîmpu Mare – 
limita jud VI 
 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel Deputat 
PNL Donţu Aurel Mihai Deputat 
PNL Dragomir Gheorghe Deputat 
PNL Uioreanu Horea Dorin Deputat 
PNL Nicolăescu Eugen Deputat PNL 
Holban Titi Deputat PNL Tintean 
Ioan Grupurile Parlamentare PNL 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 30 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

238. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean DJ 678 B, Dobroteasa- 
limita jud VI 
 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 30 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
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Deputat PNL Chiţoiu Daniel Deputat 
PNL Donţu Aurel Mihai Deputat 
PNL Dragomir Gheorghe Deputat 
PNL Uioreanu Horea Dorin Deputat 
PNL Nicolăescu Eugen Deputat PNL 
Holban Titi Deputat PNL Tintean 
Ioan Grupurile Parlamentare PNL 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

239. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean DJ 678 E, limita jud. VI -
Sîmbureşti 
 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel Deputat 
PNL Donţu Aurel Mihai Deputat 
PNL Dragomir Gheorghe Deputat 
PNL Uioreanu Horea Dorin Deputat 
PNL Nicolăescu Eugen Deputat PNL 
Holban Titi Deputat PNL Tintean 
Ioan Grupurile Parlamentare PNL 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 30 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

240. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean DJ 678G, limita jud Argeş- 
Sîmbureşti 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 30 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
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Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel Deputat 
PNL Donţu Aurel Mihai Deputat 
PNL Dragomir Gheorghe Deputat 
PNL Uioreanu Horea Dorin Deputat 
PNL Nicolăescu Eugen Deputat PNL 
Holban Titi Deputat PNL Tintean 
Ioan Grupurile Parlamentare PNL 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

 acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

241. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean DJ 679, limita jud Argeş – 
Tufeni – limita jud Teleorman 
 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel Deputat 
PNL Donţu Aurel Mihai Deputat 
PNL Dragomir Gheorghe Deputat 
PNL Uioreanu Horea Dorin Deputat 
PNL Nicolăescu Eugen Deputat PNL 
Holban Titi Deputat PNL Tintean 
Ioan Grupurile Parlamentare PNL 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 30 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

242. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe fişa de investiţii, pentru 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
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anul 2011 
 

modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean DJ 679 B, lim jud 
Teleorman - Văleni 
 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel Deputat 
PNL Donţu Aurel Mihai Deputat 
PNL Dragomir Gheorghe Deputat 
PNL Uioreanu Horea Dorin Deputat 
PNL Nicolăescu Eugen Deputat PNL 
Holban Titi Deputat PNL Tintean 
Ioan Grupurile Parlamentare PNL 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 30 
 

valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

243. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean DJ 703, limita jud Argeş – 
Tufeni- limita jud Teleorman 
 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel Deputat 
PNL Donţu Aurel Mihai Deputat 
PNL Dragomir Gheorghe Deputat 
PNL Uioreanu Horea Dorin Deputat 
PNL Nicolăescu Eugen Deputat PNL 
Holban Titi Deputat PNL Tintean 
Ioan Grupurile Parlamentare PNL 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 30 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 138 -

244. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean DJ 703 B, limita jud Argeş- 
Bărăşti- limita jud Argeş 
 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel Deputat 
PNL Donţu Aurel Mihai Deputat 
PNL Dragomir Gheorghe Deputat 
PNL Uioreanu Horea Dorin Deputat 
PNL Nicolăescu Eugen Deputat PNL 
Holban Titi Deputat PNL Tintean 
Ioan Grupurile Parlamentare PNL 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 30 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

245. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean DJ 703 C, Ciureşti – 
Scorniceşti - Poganu 
 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel Deputat 
PNL Donţu Aurel Mihai Deputat 
PNL Dragomir Gheorghe Deputat 
PNL Uioreanu Horea Dorin Deputat 
PNL Nicolăescu Eugen Deputat PNL 
Holban Titi Deputat PNL Tintean 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 30 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
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Ioan Grupurile Parlamentare PNL 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

consultarea primarilor. 
 

246. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  300 mii lei 
din suma alocată judeţului Olt, 
poziţia 30 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean  DJ 703 D,  Topana – 
Leleasca- Cucuieţi 
 
 
Autor: Deputat PNL Gigel Ştirbu 
Deputat PNL Chiţoiu Daniel Deputat 
PNL Donţu Aurel Mihai Deputat 
PNL Dragomir Gheorghe Deputat 
PNL Uioreanu Horea Dorin Deputat 
PNL Nicolăescu Eugen Deputat PNL 
Holban Titi Deputat PNL Tintean 
Ioan Grupurile Parlamentare PNL 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 30 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

247. Anexa 6 
Drumuri comunale si judetene 
Pozitia 31 Prahova 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2200 mii lei pentru drum comunal 
DC 115B, jud Prahova. 
Autori:  
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 

Parteneriat cu Consiliul Judetean 
Prahova 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

248. Anexa 6 
Drumuri comunale si judetene 
Pozitia 31 Prahova 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
9149 mii lei pentru reabilitare 
DC11C comunele Telega si 
Cosminele, jud Prahova. 
Autori:  
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investitii 
HG 577/1997 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

249. Anexa 6 
Drumuri comunale si judetene 
Pozitia 31 Prahova 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
600 mii lei pentru drum comunal DC 
7 Bordeni-Baicoi, jud Prahova. 
Autori:  
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investitii , 
licitatie 2009. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

250. Anexa 6 
Drumuri comunale si judetene 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1000 mii lei pentru reabilitare DJ 

Continuare obiectiv. 
Sumele sunt necesare pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
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Pozitia 31 Prahova 100D Plopeni-Campina, jud Prahova.
Autori:  
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

251. Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  4.000 mii lei 
din suma alocată judeţului Prahova, 
poziţia 31 pe fişa de investiţii, pentru 
modernizarea şi reabilitarea drumului 
judeţean  DJ 146, comuna Tomşani, 
jud Prahova 
 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu,
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 31 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

252. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale, pe anul 2011 

Judeţul Sălaj, nr. crt. 33 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
1487 mii RON pentru reabilitarea 

Starea precară a drumurilor 
menţionate impune realizarea unor 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
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drumurilor comunale Dealul Înalt şi 
Floroaia din comuna Buciumi, 
judeţul Sălaj.  
 
Autori:  
deputat PNL Mirel Taloş, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

drumurile publice.  
 
 
 
 

alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

253. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale, pe anul 2011 

Judeţul Sălaj, nr. crt. 33 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
1700 mii RON pentru reabilitarea 
drumului de legătură între satele 
Bogdana şi Sângeorgiu de Meses,  
judeţul Sălaj.  
 
Autori:  
deputat PNL Mirel Taloş, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Starea precară a drumului  
menţionat impune realizarea unei 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

254. Anexa 6 Judeţul Sălaj, nr. crt. 33 Starea precară a drumului  Se propune respingerea 
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SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale, pe anul 2011 

 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
1190 mii RON pentru asfaltarea 
drumului comunal 70 Buciumi - 
Răstolţ,  judeţul Sălaj.  
 
Autori:  
deputat PNL Mirel Taloş, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

menţionat impune realizarea unei 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 
 
 

amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

255. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale, pe anul 2011 

Judeţul Sălaj, nr. crt. 33 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
1062 mii RON pentru asfaltarea 
drumului comunal 70 A Buciumi – 
Sângeorgiu de Meseş,  judeţul Sălaj.  
 
Autori:  
deputat PNL Mirel Taloş, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Starea precară a drumului  
menţionat impune realizarea unei 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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256. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale, pe anul 2011 

Judeţul Sălaj, nr. crt. 33 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
1045 mii RON pentru asfaltarea 
drumului comunal Sasa -Dolheni,  
judeţul Sălaj.  
 
Autori:  
deputat PNL Mirel Taloş, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Starea precară a drumului  
menţionat impune realizarea unei 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

257. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale, pe anul 2011 

Judeţul Sălaj, nr. crt. 33 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii RON pentru reabilitarea  
drumului comunal  DC34 Luminiş-
Bizuşa,  judeţul Sălaj.  
 
Autori:  
deputat PNL Mirel Taloş, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 

Starea precară a drumului  
menţionat impune realizarea unei 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Camera Deputaţilor şi Senat. 
258. Anexa 6 

SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale, pe anul 2011 

Judeţul Sălaj, nr. crt. 33 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
1500 mii RON pentru asfaltarea Str. 
Unirii, sat Ileanda,  judeţul Sălaj.  
 
Autori:  
deputat PNL Mirel Taloş, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Starea precară a drumului  
menţionat impune realizarea unei 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

259. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale, pe anul 2011 

Judeţul Sălaj, nr. crt. 33 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
9000 mii RON pentru reabilitarea 
drumurilor comunale Rogna-Podiş-
Buzaş şi Rogna-Negreni , comuna 
Ileanda,  judeţul Sălaj.  
 
Autori:  
deputat PNL Mirel Taloş, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 

Starea precară a drumurilor 
menţionate impune realizarea unor 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

260. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale, pe anul 2011 

Judeţul Sălaj, nr. crt. 33 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
1450 mii RON pentru realizare drum 
vicinal Bocsa,  judeţul Sălaj.  
 
Autori:  
deputat PNL Mirel Taloş, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Starea precară a drumului  
menţionat impune realizarea unei 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

261. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale, pe anul 2011 

Judeţul Sălaj, nr. crt. 33 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
700 mii RON pentru realizare drum 
comunal DC2 Sălăjeni-Sighetu, 
comuna  Bocsa,  judeţul Sălaj.  
 
Autori:  
deputat PNL Mirel Taloş, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 

Starea precară a drumului  
menţionat impune realizarea unei 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

262. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale, pe anul 2011 

Judeţul Sălaj, nr. crt. 33 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
570 mii RON pentru realizare drum 
comunal Sălăjeni-Câmpia, comuna  
Bocsa,  judeţul Sălaj.  
 
 
Autori:  
deputat PNL Mirel Taloş, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Starea precară a drumului  
menţionat impune realizarea unei 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

263. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale, pe anul 2011 

Judeţul Sălaj, nr. crt. 33 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii RON pentru realizare drum 
comunal Bocsa-Bădăcin, comuna  
Bocsa,  judeţul Sălaj.  
 
Autori:  
deputat PNL Mirel Taloş, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 

Starea precară a drumului  
menţionat impune realizarea unei 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

264. Anexa 6 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru drumurile 
judeţene şi comunale, pe anul 2011 

Judeţul Sălaj, nr. crt. 33 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
650 mii RON pentru realizare drum 
comunal Zimbor-Sutor, comuna  
Zimbor,  judeţul Sălaj.  
 
Autori:  
deputat PNL Mirel Taloş, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Starea precară a drumului  
menţionat impune realizarea unei 
astfel de lucrări, pentru a nu fi pusă 
în pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice.  
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 

265. Poziţia 36- Judeţul Teleorman 
 Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Teleorman, poziţia 
36 pe fişa de investiţii, pentru 
reabilitarea şi străzii Dorobanţi, mun. 
Roşiori de Vede cu 3000 mii lei, jud. 
Teleorman 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,  
 
Deputat Daniel Chiţoiu 

Aceste sume sunt necesare pentru 
reabilitarea sau modernizarea 
străzilor 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 36 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
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Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
 Grupurile Parlamentare ale PNL 
 
 

drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

266. Poziţia 36- Judeţul Teleorman 
Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Teleorman, poziţia 
36 pe fişa de investiţii, pentru 
reabilitarea şi modernizarea a 46 de 
străzi din pământ, mun Roşiori de 
Vede cu 3000 mii lei, jud. Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,  
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
 Grupurile Parlamentare ale PNL 
 
 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 36 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

267. Poziţia 36- Judeţul Teleorman 
 Anexa nr. 6, Sume defalcate din 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Teleorman, poziţia 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
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taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

36 pe fişa de investiţii, pentru 
reabilitarea străzilor Ceauş Firică şi 
Viicşoreanu, mun Roşiori de Vede 
cu 4000 mii lei, jud. Teleorman 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,  
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
 Grupurile Parlamentare ale PNL 
 
 
 
 

avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 36 

sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

268. Poziţia 36- Judeţul Teleorman 
 Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Teleorman, poziţia 
36 pe fişa de investiţii, pentru 
reabilitarea străzii “IL Caragiale”, 
mun Roşiori de Vede, cu 3000 mii 
lei, jud. Teleorman. 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,  
 
Deputat Daniel Chiţoiu 

Ţinând cont că infrastructura rutieră 
în această localitate este într-o stare 
avansată de degradare, reabilitarea 
acesteia este imperios necesară. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, Anexa nr. 6, poz. 36 

Se propune respingerea, întrucât: 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
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Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
 Grupurile Parlamentare ale PNL 
 
  
 

drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
 

269. Poziţia 36 - Judeţul Teleorman 
Anexa nr. 6, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
drumurile judeţene şi comunale, pe 
anul 2011 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
13.100 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare DJ 612 Orbeasca-Băbăiţa 
(6 km), jud. Teleorman 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,  
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
 Grupurile Parlamentare ale PNL 
 
 

Continuarea obiectivului de 
investiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

270. Anexa 6 - Drumuri comunale şi 
judeţene  Pozitia 40 Judetul Valcea 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Lucrări de reabilitare a 
DJ 646 B pe o porţiune de 1 km pe 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
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raza satelor Păuşeşti, Cernelele, 
Şerbăneşti,  judeţul Vâlcea 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

în acest spaţiu. 
 

alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

271. Anexa 6 - Drumuri comunale şi 
judeţene  Pozitia 40 Judetul Valcea 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Lucrări de reabilitare DJ 
676 B Olteanca – Lădeşti – Lăpuşata 
de la km.3 la km.9  judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 
judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

272. Anexa 6 - Drumuri comunale şi 
judeţene  Pozitia 40 Judetul Valcea 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Finalizare DJ Păuşeşti 
Măglaşi – Buneşti pe o porţiune de 4 
km, comuna Păuşeşti Măglaşi, 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Obiectiv nou de investiţii 
Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 
judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

273. Anexa 6 - Drumuri comunale şi 
judeţene  Pozitia 40 Judetul Valcea 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 3000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare DJ Păuşeşti 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
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Măglaşi – Ocnele Mari pe o porţiune 
de 6 km, comuna Păuşeşti Măglaşi, 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural.  
 

contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

274. Anexa 6 - Drumuri comunale şi 
judeţene  Pozitia 40 Judetul Valcea 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare DJ 676/ F 
Roşiile, pe o porţiune de 4km, în 
com Roşiile, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Obiectiv nou de investiţii 
Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 
judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

275. Anexa 6 - Drumuri comunale şi 
judeţene  Pozitia 40 Judetul Valcea 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  600 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construcţie Pod în 
punctul Ţepeşti pe DJ 676 G, în com. 
Tetoiu, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 
judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

276. Anexa 6 - Drumuri comunale şi 
judeţene  Pozitia 40 Judetul Valcea 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4000 lei pentru finanţarea 

Obiectiv nou de investiţii 
Sumele sumt necesare pentru  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
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obiectivului Drum judeţean 651 A – 
legătură cu satul Dealul Nucului – 
1km, com.Valea Mare judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

refacerea drumurilor  comunale si 
judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural.  
 

specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

277. Anexa 6 - Drumuri comunale şi 
judeţene,  Pozitia 40 Judetul Valcea 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 40,000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare DJ 67 pe 
porţiunea Horezu – Polovragi, pe 
raza comunei Vaideeni, judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Sumele sumt necesare pentru  
refacerea drumurilor  comunale si 
judetene, avand in vedere starea 
foarte proasta a acestora, in 
conditiile in  care infrastructura  
rutiera este deosebit de importanta 
pentru dezvoltarea spatiului rural.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

278. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Vrancea, poziţia 
41 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
6500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Modernizare DC 114 
Andreiaşu de Jos Titila-Hotaru, Km 
0,00 - Km 4,50”, comuna Andreiaşu 
de Jos, jud Vrancea. 
 
Iniţiatori: deputat PNL Nini 
Săpunaru, deputat PNL Chiţoiu 
Daniel, deputat PNL Nicolaescu 
Eugen, deputat PNL Dontu Mihai, 
deputat PNL Dragomir Gheorghe, 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia. Acest 
drum face legătura dintre satul de 
reşedinţă şi satele Andreiaşu de 
Sus, Titila, Arşiţa şi Hotaru, 
Drumul trece şi prin rezervaţia 
naturală ”Focul viu”.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ţintean Ioan, deputat PNL 
Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

279. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Vrancea, poziţia 
41 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
6500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Modernizare DC”, 
comuna Slobozia Bradului, jud 
Vrancea. 
 
Iniţiatori: deputat PNL Nini 
Săpunaru, deputat PNL Chiţoiu 
Daniel, deputat PNL Nicolaescu 
Eugen, deputat PNL Dontu Mihai, 
deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ţintean Ioan, deputat PNL 
Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia. Este 
necesară reabilitarea acestuia. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

280. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Vrancea, poziţia 
41 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
7200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Modernizare DC 
Dumitreşti, 4,2 Km”, comuna 
Dumitreşti, jud Vrancea. 
 
Iniţiatori: deputat PNL Nini 
Săpunaru, deputat PNL Chiţoiu 
Daniel, deputat PNL Nicolaescu 
Eugen, deputat PNL Dontu Mihai, 
deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia. Este 
necesară reabilitarea acestuia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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PNL Ţintean Ioan, deputat PNL 
Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

281. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Vrancea, poziţia 
41 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Modernizare DC 179 
Jitia-Dealul Sării, 3 Km” 
 
Iniţiatori: deputat PNL Nini 
Săpunaru, deputat PNL Chiţoiu 
Daniel, deputat PNL Nicolaescu 
Eugen, deputat PNL Dontu Mihai, 
deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ţintean Ioan, deputat PNL 
Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia. Este 
necesară reabilitarea acestuia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

282. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Vrancea, 
41poziţia 41 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Modernizare DC 133”, 
comuna Jariştea, jud. Vrancea. 
 
Iniţiatori: deputat PNL Nini 
Săpunaru, deputat PNL Chiţoiu 
Daniel, deputat PNL Nicolaescu 
Eugen, deputat PNL Dontu Mihai, 
deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ţintean Ioan, deputat PNL 
Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia. Este 
necesară reabilitarea acestuia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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PNL 
283. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 

judeţene, Judeţul Vrancea, poziţia 
41 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Modernizare DC 178, 
Bahnele-Poiana Stoichi”, jud. 
Vrancea. 
 
Iniţiatori: deputat PNL Nini 
Săpunaru, deputat PNL Chiţoiu 
Daniel, deputat PNL Nicolaescu 
Eugen, deputat PNL Dontu Mihai, 
deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ţintean Ioan, deputat PNL 
Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia. Este 
necesară reabilitarea acestuia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

284. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Vrancea, poziţia 
41 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
250 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Modernizare DJ 204 L, 
6 Km”, judeţul Vrancea. 
 
Iniţiatori: deputat PNL Nini 
Săpunaru, deputat PNL Chiţoiu 
Daniel, deputat PNL Nicolaescu 
Eugen, deputat PNL Dontu Mihai, 
deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ţintean Ioan, deputat PNL 
Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia. Este 
necesară reabilitarea acestuia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

285. Anexa 6 – Drumuri comunale şi Din suma prevăzută se alocă suma de Starea precară actuală a drumurilor Se propune respingerea 
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judeţene, Judeţul Vrancea, poziţia 
41 

300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Modernizare DJ 202 E, 
10 Km, Sihlea-Voetin”, judeţul 
Vrancea. 
 
Iniţiatori: deputat PNL Nini 
Săpunaru, deputat PNL Chiţoiu 
Daniel, deputat PNL Nicolaescu 
Eugen, deputat PNL Dontu Mihai, 
deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ţintean Ioan, deputat PNL 
Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

îngreunează mult circulaţia. Este 
necesară reabilitarea acestuia, fiind 
impracticabil la momentul actual. 

amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

286. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Vrancea, poziţia 
41 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
3000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Modernizare DJ 5 Km, 
judeţul Vrancea. 
 
Iniţiatori: deputat PNL Nini 
Săpunaru, deputat PNL Chiţoiu 
Daniel, deputat PNL Nicolaescu 
Eugen, deputat PNL Dontu Mihai, 
deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ţintean Ioan, deputat PNL 
Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia. Este 
necesară reabilitarea acestuia, fiind 
impracticabil la momentul actual. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

287. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Vrancea, poziţia 
41 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Modernizare DJ 202 E, 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia. Este 
necesară reabilitarea acestuia fiind 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
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10 Km, Sihlea-Voetin”, judeţul 
Vrancea. 
 
Iniţiatori: deputat PNL Nini 
Săpunaru, deputat PNL Chiţoiu 
Daniel, deputat PNL Nicolaescu 
Eugen, deputat PNL Dontu Mihai, 
deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ţintean Ioan, deputat PNL 
Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

impracticabil la momentul actual. contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

288. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Vrancea, poziţia 
41 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4600 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Modernizare drumuri 
comunale de interes local”, judeţul 
Vrancea. 
 
Iniţiatori: deputat PNL Nini 
Săpunaru, deputat PNL Chiţoiu 
Daniel, deputat PNL Nicolaescu 
Eugen, deputat PNL Dontu Mihai, 
deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ţintean Ioan, deputat PNL 
Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia. Este 
necesară reabilitarea acestora. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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289. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Vrancea, poziţia 
41 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare balastare 
drum comunal”, comuna Vînători 
judeţul Vrancea. 
 
Iniţiatori: deputat PNL Nini 
Săpunaru, deputat PNL Chiţoiu 
Daniel, deputat PNL Nicolaescu 
Eugen, deputat PNL Dontu Mihai, 
deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ţintean Ioan, deputat PNL 
Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia. Este 
necesară reabilitarea acestora. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

290. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Vrancea, poziţia 
41 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
6620 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Asfaltare DJ 205J 
Moviliţa-Diocheşi-Panciu”, judeţul 
Vrancea. 
 
Iniţiatori: deputat PNL Nini 
Săpunaru, deputat PNL Chiţoiu 
Daniel, deputat PNL Nicolaescu 
Eugen, deputat PNL Dontu Mihai, 
deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ţintean Ioan, deputat PNL 
Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social care face legătura comunei 
cu oraşul Panciu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

291. Anexa 6 – Drumuri comunale şi Din suma prevăzută se alocă suma de Obiectiv de investiţii cu impact Se propune respingerea 
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judeţene, Judeţul Vrancea, poziţia 
41 

3972 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Asfaltare DC 59 
Moviliţa-Trotuşanu”, judeţul 
Vrancea. 
 
Iniţiatori: deputat PNL Nini 
Săpunaru, deputat PNL Chiţoiu 
Daniel, deputat PNL Nicolaescu 
Eugen, deputat PNL Dontu Mihai, 
deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ţintean Ioan, deputat PNL 
Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

turistic  amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

292. Anexa 6 – Drumuri comunale şi 
judeţene, Judeţul Vrancea, poziţia 
41 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
5030 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Asfaltare DC, 100 km”, 
judeţul Vrancea. 
 
Iniţiatori: deputat PNL Nini 
Săpunaru, deputat PNL Chiţoiu 
Daniel, deputat PNL Nicolaescu 
Eugen, deputat PNL Dontu Mihai, 
deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ţintean Ioan, deputat PNL 
Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea precară actuală a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia. Este 
necesară reabilitarea acestora. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

293 Anexa nr. 7 
Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 

Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2011 

Suma de 15.000 mii lei solicitata, 
este necesara pentru asigurarea 
cofinantarii si a cheltuielilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
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anul 2011 
………….. 
Judeţul Bacău 75.346 mii lei 
 

………….. 
Judeţul Bacău 158211,33 mii lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

neeligibile necesare pentru 
implementarea in anul 2011 a 
proiectului “Sistem integrat de 
management al deseurilor in judetul 
Bacau”, ce va fi accesat din fonduri 
europene in cadrul POS – Mediu  
 
12.986,33 mii lei Sumele solicitate 
sunt necesare pentru susţinerea 
financiara a proiectelor aflate atât in 
derulare cat si in evaluare, in vederea 
asigurării necesarului de cofinantare 
aferenta anului 2011. Implementarea 
proiectelor in cadrul programelor de 
finantare: Mecanismului Financiar 
SEE, Programului Operational 
Sectorial Cresterea Capacitatii 
Economice, Programului Operational 
Dezvoltarea Capacitatii 
Administrative, Programului 
Operational Regional 2007-2013 
menţionate in prezentul document 
conduc la reducerea disparitatilor 
economico-sociale inter si 
intraregionale si la dezvoltarea 
durabila a judetului Bacau, acoperind 
o plaja larga de sectoare economice si 
sociale, dupa cum urmeaza: 
 
1. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor în 
administraţia publică locală din 
judeţul Bacău, COD SMIS 1152, 
finantat prin Programul Operational 
Dezvoltarea Capacitatii 
Administrative. Necesar de finantat 
pentru 2010: 700,7 mii ron; 

 
2. Strategia de dezvoltare durabila a 
judetului Bacau  – instrument de 

poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu 
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lucru pentru administratie, COD 
SMIS 1174, finantat prin Programul 
Operational Dezvoltarea Capacitatii 
Administrative. Necesar de finantat 
pentru 2010: 1.483,2 mii ron; 

 
3 Introducerea de instrumente şi 
proceduri moderne de management 
în cadrul Consiliului Judeţean Bacău 
pentru gestionarea cheltuielilor 
sociale şi îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor, COD SMIS 3026, finantat 
prin Programul Operational 
Dezvoltarea Capacitatii 
Administrative. Necesar de finantat 
pentru 2010: 1.106 mii ron; 
 
4. Strategia de dezvoltare durabilă a 
zonelor rurale din judeţul Bacău, cod 
SMIS 7480, finantat prin Programul 
Operational Dezvoltarea Capacitatii 
Administrative. Necesar de finantat 
pentru 2010: 299,7 mii ron; 
 
5. Implementarea unui sistem modern 
de management al calităţii şi 
mediului - un pas spre o administraţie 
europeană (ISO si EMAS), cod 
SMIS 385029/06.05.2009, finantat 
prin Programul Operational 
Dezvoltarea Capacitatii 
Administrative. Necesar de finantat 
pentru 2010: 132,27 mii ron; 
 
6. Programarea Strategică – 
modalitate de optimizare a 
structurilor pentru noile servicii 
descentralizate/deconcentrate din 
sectorul prioritar sănătate, cod SMIS 
385259/ 03.06.2009, finantat prin 
Programul Operational Dezvoltarea 
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Capacitatii Administrative. Necesar 
de finantat pentru 2010: 303,45 mii 
ron; 
 
 
7. Proiect pilot privind realizarea unui 
sistem informatic modern pentru 
eficientizarea serviciilor livrate 
cetăţenilor de către administraţia 
publică locală din judeţul Bacău, cod 
SMIS 10613, finantat prin Programul 
Operational Dezvoltarea Capacitatii 
Administrative. Necesar de finantat 
pentru 2010: 344,03 mii ron; 

 
8. Calitate in administratie, cod SMIS 
10613, finantat prin Programul 
Operational Dezvoltarea Capacitatii 
Administrative. Necesar de finantat 
pentru 2010: 227,48 mii ron; 
 
9. Sistem Informatic Geospaţial 
pentru Gestionarea Riscurilor şi a 
Intervenţiilor Medicale – SIGRIM, 
cod SMIS 5275, finantat prin 
Programul Operational Sectorial 
Cresterea Capacitatii Economice. 
Necesar de finantat pentru 2010: 
1.613,7 mii ron; 
 
10. Sistem informatic integrat pentru 
eficientizarea comunicării cu 
cetăţenii şi a fluxurilor de activităţi 
din administraţia publică locală, cod 
SMIS 14178, finantat prin Programul 
Operational Sectorial Cresterea 
Capacitatii Economice. Necesar de 
finantat pentru 2010: 1.751,3 mii ron; 
 
11 Strategy for sustainable 
development of Bacau County, cod 
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RO 0059, finantat prin Mecanismul 
Financiar SEE. Necesar de finantat 
pentru 2011: 1.239 mii ron 
 
12 Schi Parc Slanic Moldova, cod 
SMIS 3393, finantat prin Programul 
Operational Regional 2007 – 2013. 
Necesar de finantat pentru 2011: 
2.223,4 mii ron 
 
13 Achizitionarea echipamentelor 
specifice pentru imbunatatirea 
capacitatii si calitatii sistemului de 
interventie in situatii de urgenta, 
acordarii asistentei medicale de 
urgenta si a primului ajutor calificat 
(Cererea de finantare nr. 1), cod 
SMIS 6283, finantat prin Programul 
Operational Regional 2007 – 2013. 
Necesar de finantat pentru 2011: 113 
mii ron 
 
 14 Ambulatoriu Spital Judetean, cod 
SMIS 12223, finantat prin Programul 
Operational Regional 2007 – 2013. 
Necesar de finantat pentru 2011: 
1.448,8 mii ron 
 

 
Suma de 3.000 mii lei reprezinta o 
parte din valoarea necesara pentru 
continuarea lucrarilor in vederea 
finalizarii obiectivului “Catedrala 
Ortodoxa “Inaltarea Domnului” 
situata in municipiul Bacau, in 
completare la alocatiile din bugetul 
judetului pentru anul 2011.  
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Suma de 2.000 mii lei solicitata, 
este necesara pentru asigurarea 
partiala a obligatiei de cofinantare 
pe care o are judetul Bacau in 
vederea implementarii proiectului 
de  
“Amenajare si modernizare 
Maternitate – Spitalul Judetean 
Bacau” cuprins in Programul 
“Reforma sistemului de sanatate, 
faza a doua” finantat conform 
Acordurilor incheiate cu BIRD si 
BEI. 
124264 mii lei Suma solicitata este 
necesara pentru finantarea 
proiectelor de dezvoltare locala la 
nivelul consiliilor locale, conform 
anexa. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

294 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea bugetului 
judeţului Dolj la nr. crt 17, cu suma 
de 2000 mii lei pentru  construire 
sediu nou administrativ, primărie 
comuna Amarăştii de Jos,  judeţul 
Dolj. 

 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Se solicita admiterea 
amendamentului, deoarece sediu 
actual este revendicat, si nu exista 
decat posibilitatea construirii unui 
nou sediu pentru deservirea celor 
6000 de locuitori. 
 
Sursa de finanţare: Anexa nr.3/13- 
Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul 5001 
Cheltuieli –buget de stat, grupa 10, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
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cheltuieli de personal 
295 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 

taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea bugetului 
judeţului Dolj la nr. crt 17, cu suma 
de 2600 mii lei pentru  : 

1. Sediu nou administrativ-primărie 
oras Dăbuleni, judeţul Dolj, cu 1000 
mii lei, 

2. Sediu nou administrativ-primărie 
comuna Malu Mare, judeţul Dolj, cu, 
1600 mii lei 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Cele doua investitii sunt incepute si 
realizate in proportie de 75%, 
sumele sunt necesare pentru 
finalizarea lucrarilor de constructie, 
deoarece consiliile locale nu dispun 
de aceste sume. 
 
 
Sursa de finanţare: Anexa nr.3/44- 
Institutul Cultural Român, capitolul 
5010- Cheltuieli curente, grupa 10- 
cheltuieli de personal 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Institutului Cultural Român au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 

 

296 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea bugetului 
judetului Dolj la nr. crt 17, cu suma 
de 4200 mii lei pentru  : 

1.Reabilitare si modernizare sediu 
primărie comuna Teslui, judeţul 
Dolj, cu  800 mii lei;  

2.Reabilitare si modernizare sediu 
primărie comuna Celaru, judeţul 
Dolj, cu 900 mii lei; 

3.Reabilitare si modernizare sediu 
primărie comuna Castranova, judeţul 
Dolj, cu  1000 mii lei; 

4.Reabilitare si modernizare sediu 
primărie comuna Dioşti, judeţul 

Sumele sunt necesare pentru 
lucrarile de reabilitare  si 
modernizare, sediu primărie Teslui, 
Celaru, Castranova, Diosti, Mârşani 
judetul Dolj, incrucat veniturile 
proprii ale institutiilor nu permit 
realizarea obiectivelor, iar starea de 
degradare este avansata si spatiile 
pentru desfasurarea activitatilor 
specifice sunt insuficiente. 
 
Sursa de finanţare: Anexa nr.3/13- 
Secretariatul General al 
Guvernului, capitolul 5001 
Cheltuieli –buget de stat, grupa 10, 
cheltuieli de personal 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost dimensionate 
în concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
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Dolj, cu 700 mii lei; 

5.Reabilitare si modernizare sediu 
primărie comuna Mârşani, judeţul 
Dolj, cu 800 mii lei. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

297 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea bugetului 
judetului Dolj la nr. crt 17, cu suma 
de 1700 mii lei pentru  ,,Construire 
centru cultural si baza sportivă,, 
comuna Cârcea, judeţul Dolj. 
 
   
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Această investitie este necesara, 
deoarece comuna este nou infiintata 
si nu dispune nici de camin cultural 
si nici de baza sportive, obiective 
atat de necesare intr-o localitate 
unde populatia tanara este 
majoritara.  
 
Sursa de finanţare: Anexa nr.3/01- 
Administratia prezidentiala, 
capitolul 5001, Cheltuieli buget de 
stat, cheltuieli de personal 

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Administraţiei Prezidentiale au 
fost dimensionate în concordanţă 
cu atribuţiile, obiectivele şi 
politica sa în domeniu. 

 

298 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj la anexa 7 cu suma de 50 mii 
lei pentru evaluarea domeniului 
public al comunei Caraula, judetul 
Dolj. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Sursa de Finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

299 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 

Modernizarea străzii în comuna 
Ideciu de Jos, judeţul Mureş; 
Construire creşă în comuna Ideciu de 
Jos, judeţul Mureş; Reabilitare şi 

Îmbunătăţrea nivelului de trai al 
locuitorilor 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
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(F.E. F 322) 

modernizare aşezământ cultural în 
localitatea Deleni, comuna Ideciu de 
Jos, judeţul Mureş. 
Valoarea proiectului este de 
10.822.213 lei.  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

300 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 
 
(F.E. F 322) 

Canalizare menajeră în comuna 
Suseni, sat Suseni şi Luieriu, judeţul 
Mureş. Modernizare drum comunal 
Lueriu D C 163 Lueriu pe o lungime 
de 4,2 km. Reabilitare camin cultural 
Suseni. Infiintare centru de ingrijire 
batrani . 
Suma necesară este de 1.500.000 
euro. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Îmbunătăţrea nivelului de trai al 
locuitorilor 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

301 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2010 
 
(F.E. F 322) 

„Prima înfiinţre a serviciului public 
local de asistenţă socială din cadrul 
comunei Lunca, alimentare cu apă şi 
canalizare menajeră în localitatea 
Sîntu, modernizare drum comunal în 
localitatea Logig şi modernizarea şi 
dotarea căminului cultural din 
localitatea Lunca”, judeţul Mureş.  
Valoarea totală a proiectului este de 
2.565.281 euro.  
 
 

Îmbunătăţrea nivelului de trai al 
locuitorilor 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

302 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 
 
 

Canalizare menajeră în comuna 
Solovăstru şi sat Jabeniţa, judeţul 
Mureş. 
Valoarea totală a proiectului este de 
4.351.345,67 lei. 
Suma necesară de la bugetul naţional 
este de 483.000 lei. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Îmbunătăţrea nivelului de trai al 
locuitorilor 
 
Sursa de Finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu 
 

303 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 
 
 

Canalizare menajeră în comuna 
Ideciu de Jos – Ideciu de Sus, judeţul 
Mureş. 
Valoarea proiectului este de 
4.103.690 lei.  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Îmbunătăţrea nivelului de trai al 
locuitorilor 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

304 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 
 
 

Introducere apă potabilă şi gaz în 
comuna Fărăgău, judeţul Mureş. 
Suma necesară este de 1.206.000 lei.  
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Îmbunătăţrea nivelului de trai al 
locuitorilor 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

305 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 

Se propune suplimentarea bugetului 
judetului Vaslui la nr. crt 39, cu 

Suma alocată este insuficientă, din 
aceasta neputând fi asigurate 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 

suma de 24294 mii lei 

 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

fonduri pentru programe şi/sau 
programe destinate dezvoltării, 
modernizării serviciilor publice 
pentru comunităţile locale, ci doar 
cheltuieli de funcţionare a 
autorităţilor publice locale.  
 
Sursa de Finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu 
 

306 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea cu suma 
100.000 mii lei art. 4, lit.d pentru 
judeţul Vrancea 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Asigurarea resurselor pentru 
cofinantare si cheltuieli neeligibile 
care se suporta din bugetele 
autoritatilor locale, necesare  
derularii in bune conditiuni a 
proiectelor/programelor de 
investitii finantate din fonduri 
europene.  
Exemplificam cateva din proiectele 
aprobate si/sau aflate in derulare cu 
impact major asupra intregului 
judet: 
-Sistem integrat de management al 
deseurilor in judetul Vrancea in 
valoare de 42 mil. euro 
-Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă / apa uzată în 
judeţul Vrancea in valoare de 100 
mil. euro 
-Drumul de glorie al armatei 
romane in primul razboi mondial 
proiect ce prevede reabilitarea celor 
4 mausolee aflate in patrimoniul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu 
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national in valoare de 6 mil. euro 
-La aceste proiecte majore se 
adauga un numar de 5 proiecte in 
valoare cca 10 mil. euro 
 
Sursa de Finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

307 Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011 
 
Nr. crt. 39, Judeţul Vaslui 
Suma 68.660 mii lei 
 

Propunere: 
Anexa nr. 7 
 
Nr. crt. 39, Judeţul Vaslui 
Suma 94.232 mii lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Suma alocată este insuficientă, din 
aceasta neputând fi asigurate 
fonduri pentru programe şi/sau 
programe destinate dezvoltării, 
modernizării serviciilor publice 
pentru comunităţile locale, ci doar 
cheltuieli de funcţionare a 
autorităţilor publice locale.  
 
Sursa de Finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu 
 

308 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea bugetului 
de stat la Anexa 7 – jud. Cluj cu 
suma de  800.000 lei- Canalizare 
localitatea Ulişor, comuna Căieşu  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Lucrarea este în proporţie de 60%, 
suma fiind necesară pentru 
finalizare. 
 
Sursa de Finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

309 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 

Se propune suplimentarea bugetului 
de stat la Anexa 7 – jud. Cluj cu 
suma de 8.200.000 lei- introducere 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită, imposibilităţii autorităţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
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anul 2011 canalizare localitatea Cuzdrioara 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

locale de a finaliza din fonduri 
proprii o astfel de investiţie 
necesară comunităţii locale. 
 
Sursa de Finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

310 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea bugetului 
de stat la Anexa 7 – jud. Cluj cu 
suma de 500.000 lei- alimentare cu 
apă 50 km, comuna Mica 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită, imposibilităţii autorităţilor 
locale de a finaliza din fonduri 
proprii o astfel de investiţie 
necesară comunităţii locale. 
 
Sursa de Finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

311 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea bugetului 
de stat la Anexa 7 – jud. Cluj cu 
suma de 500.000 lei- canalizare 50 
km, comuna Mica 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită, imposibilităţii autorităţilor 
locale de a finaliza din fonduri 
proprii o astfel de investiţie 
necesară comunităţii locale. 
 
Sursa de Finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

312 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea bugetului 
de stat la Anexa 7 – jud. Cluj cu 
suma de 100.000 lei- reabilitare 
şcoala Rugăşeşti, comuna Căşeiu 
 
Autori: Grupul Parlamentar 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită, imposibilităţii autorităţilor 
locale de a finaliza din fonduri 
proprii o astfel de investiţie 
necesară comunităţii locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
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PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

 
Sursa de Finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

313 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea bugetului 
de stat la Anexa 7 – jud. Cluj cu 
suma de 500.000 lei- reabilitare 
şcoala Căşeiu, comuna Căşeiu 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Suma este necesară pentru 
finalizare 
 
Sursa de Finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

314 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea bugetului 
de stat la Anexa 7 – jud. Cluj cu 
suma de 100.000 lei – Grup social 
Grădiniţa Căşeiu, comuna Căşeiu 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Suma este necesară pentru 
finalizare 
 
Sursa de Finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

315 Anexa nr.7 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2011 – poziţia 22, 
Hunedoara 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul 
Hunedoara pentru echilibrarea 
bugetelor locale, cu suma de 400 
mii lei RON.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului, Anexa 3/13/02 Cap. 

O mare parte din localităţile 
judeţilui Hunedoara sunt 
formate din oameni săraci ceea 
ce face ca şi primăriile acestor 
localităţi  
„să fie sărace”. Uşoara creştere 
a bugetului pe anul 2011 a 
Consiliului Judeţean nu acoperă 
decât într-o foarte mică măsură 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Bugetul Secretariatului 
General au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
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5001, gr 56, art. 04 „Sprijinirea 
organizaţiilor aparţinând 
minorităţilor naţionale altele decât 
cele care primesc subvenţii de la 
bugetul de stat” 
 
Autori: deputat PNL Bogdan 
Radu Ţîmpău 

nevoile acestor localităţi pentru 
echilibrarea bugetelor. 
 

domeniu. 
 

316 Anexa nr.7 – SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2011– poziţia 22, 
Hunedoara 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul 
Hunedoara pentru echilibrarea 
bugetelor locale, cu suma de 600 
mii lei RON.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului, Anexa 3/13/02 Cap. 
5001, gr 56, art. 04 „Sprijinirea 
organizaţiilor aparţinând 
minorităţilor naţionale altele decât 
cele care primesc subvenţii de la 
bugetul de stat” 
 
Autori: deputat PNL Dan Radu 
Ruşanu 

O mare parte din localităţile 
judeţilui Hunedoara sunt 
formate din oameni săraci ceea 
ce face ca şi primăriile acestor 
localităţi  
„să fie sărace”. Uşoara creştere 
a bugetului pe anul 2011 a 
Consiliului Judeţean nu acoperă 
decât într-o foarte mică măsură 
nevoile acestor localităţi pentru 
echilibrarea bugetelor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Bugetul Secretariatului 
General au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
 

317 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea bugetului 
de stat la Anexa 7 – jud. Cluj cu 
suma de 200.000 lei – Grup social şi 
zugrăveli exterioare şcoala Guga şi 
şcoala Valea Gugii, comuna Căşeiu 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Suma este necesară pentru 
finalizare 
 
Sursa de Finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
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 atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

318 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea bugetului 
de stat la Anexa 7 – jud. Cluj cu 
suma de 800.000 lei – Proiectare şi 
construire grădiniţă în satul Mintiu 
Gherlii, comuna mintiu Gherlii 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Clădirea în care funcţionează 
grădiniţa a fost retrocedată Parohiei 
Greco-Catolice 
 
Sursa de Finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

319 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011. 

Se propune suplimentarea bugetului 
de stat la Anexa 7 – jud. Cluj cu 
suma de 600.000 lei – Reparaţii 
capitale clădiri şcoli din comună, 
comuna Mica 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită, imposibilităţii autorităţilor 
locale de a finaliza din fonduri 
proprii o astfel de investiţie 
necesară comunităţii locale. 
 
Sursa de Finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

320 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011. 

Se propune suplimentarea bugetului 
de stat la Anexa 7 – jud. Cluj cu 
suma de 250.000 lei – Dispensar 
Căşeiu- Zugrăveli exterioare, reparat 
acoperiş şi înlocuit tâmplărie, 
comuna Căşeiu 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită, imposibilităţii autorităţilor 
locale de a finaliza din fonduri 
proprii o astfel de investiţie 
necesară comunităţii locale. 
 
Sursa de Finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

321 Anexa nr.7 – SUME defalcate din Se suplimentează cu 100.000 mii lei Asigurarea resurselor pentru Se propune respingerea, întrucât: 
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taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011, art.4, lit.d 

suma pentru judeţul Vrancea 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor  

cofinantare si cheltuieli neeligibile 
care se suporta din bugetele 
autoritatilor locale, necesare  
derularii in bune conditiuni a 
proiectelor/programelor de 
investitii finantate din fonduri 
europene.  
Exemplificam cateva din proiectele 
aprobate si/sau aflate in derulare cu 
impact major asupra intregului 
judet: 
-Sistem integrat de management al 
deseurilor in judetul Vrancea in 
valoare de 42 mil. euro 
-Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă / apa uzată în 
judeţul Vrancea in valoare de 100 
mil. euro 
-Drumul de glorie al armatei 
romane in primul razboi mondial 
proiect ce prevede reabilitarea celor 
4 mausolee aflate in patrimoniul 
national in valoare de 6 mil. euro 
-La aceste proiecte majore se 
adauga un numar de 5 proiecte in 
valoare cca 10 mil. euro 
-De asemenea in cadrul sumelor 
solicitate se asigura achitarea 
restantelor autoritatilor locale 
pentru anul 2010. 
 
Sursă de finanţare:  
Fondul de Rezervă Bugetară la 

- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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Dispoziţia Guvernului, Cap. 5001, 
grupa 50, art. 01. 

322 Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 Judeţul Dolj 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj cu suma de 200 mii RON, 
suma necesară Consiliului Local 
Almaj pentru reabilitarea 
dispensarului in Comuna Almaj, 
Judetul Dolj. 
 
 
Autori:  
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
 
Grupul Parlamentar PSD+PC – 
Camera Deputatilor 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită, imposibilităţii autorităţilor 
locale de a finaliza din fonduri 
proprii o astfel de investiţie 
necesară comunităţii locale. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

323 Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 Judeţul Dolj 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj cu suma de 1000 mii RON, 
suma necesară Consiliului Local 
Argetoaia, pentru modernizarea 
Târgului din comuna  Argetoaia, 
Judetul Dolj. 
 
 
Autori:  
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
 
Grupul Parlamentar PSD+PC – 
Camera Deputatilor

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită, imposibilităţii autorităţilor 
locale de a finaliza din fonduri 
proprii o astfel de investiţie 
necesară comunităţii locale. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

324 Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj cu suma de 1200 mii RON, 
suma necesară Consiliului Local 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită, imposibilităţii autorităţilor 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
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anul 2011 Judeţul Dolj Cotofenii din Dos pentru construire 
sediu Primarie, in Comuna Cotofenii 
din Dos, Judetul Dolj. 
 
Autori:  
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
 
Grupul Parlamentar PSD+PC – 
Camera Deputatilor

locale de a finaliza din fonduri 
proprii o astfel de investiţie 
necesară comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

325 Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 Judeţul Dolj 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj cu suma de 550mii RON, 
suma necesară Consiliului Local 
Filiasi pentru Amenajare Piata 
Agroalimentara in Orasul Filiasi, 
Judetul Dolj. 
 
 
Autori: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
 Grupul Parlamentar PSD+PC – 
Camera Deputatilor

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită, imposibilităţii autorităţilor 
locale de a finaliza din fonduri 
proprii o astfel de investiţie 
necesară comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

326 Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 Judeţul Dolj 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj cu suma de 80 mii RON, 
suma necesară Consiliului Local 
Gogosu pentru reabilitare dispensar 
uman  in Comuna Gogosu, Judetul 
Dolj. 
 
Autori: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită, imposibilităţii autorităţilor 
locale de a finaliza din fonduri 
proprii o astfel de investiţie 
necesară comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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Grupul Parlamentar PSD+PC – 
Camera Deputatilor

327 Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 Judeţul Dolj 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj cu suma de 80 mii RON, 
suma necesară Consiliului Local 
Gogosu pentru reabilitare dispensar 
veterinar  in Comuna Gogosu, 
Judetul Dolj. 
 
 
Autori:  
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Grupul Parlamentar PSD+PC – 
Camera Deputatilor

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită, imposibilităţii autorităţilor 
locale de a finaliza din fonduri 
proprii o astfel de investiţie 
necesară comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

328 Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 Judeţul Dolj 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj cu suma de 6000 mii RON, 
suma necesară Consiliului Local 
Grecesti pentru modernizare Targ 
Comunal Comuna Grecesti, Judetul 
Dolj. 
 
Autori: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
 Grupul Parlamentar PSD+PC – 
Camera Deputatilor

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită, imposibilităţii autorităţilor 
locale de a finaliza din fonduri 
proprii o astfel de investiţie 
necesară comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

329 Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 Judeţul Dolj 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj cu suma de 200 mii RON, 
suma necesară Consiliului Local 
Melinesti pentru inlocuirea 
acoperisului cladirii Serviciului 
public comunitar de Evidenta a 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită, imposibilităţii autorităţilor 
locale de a finaliza din fonduri 
proprii o astfel de investiţie 
necesară comunităţii locale. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
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Persoanelor Melinesti in Comuna 
Melinesti, Judetul Dolj. 
 
Autori:  
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Grupul Parlamentar PSD+PC – 
Camera Deputatilor

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 
 

pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

330 Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 Judeţul Dolj 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj cu suma de 1900 mii RON, 
suma necesară Consiliului Local 
Melinesti pentru Construirea unui 
sediu al Primariei, in Comuna 
Melinesti, Judetul Dolj. 
 
Autori:  
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Grupul Parlamentar PSD+PC – 
Camera Deputatilor 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită, imposibilităţii autorităţilor 
locale de a finaliza din fonduri 
proprii o astfel de investiţie 
necesară comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

331 Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 Judeţul Dolj 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj cu suma de 500 mii RON, 
suma necesară Consiliului Local 
Melinesti pentru modernizarea 
Târgului Comunal, in Comuna 
Melinesti, Judetul Dolj. 
 
Autori:  
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Grupul Parlamentar PSD+PC – 
Camera Deputatilor 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită, imposibilităţii autorităţilor 
locale de a finaliza din fonduri 
proprii o astfel de investiţie 
necesară comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
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332 Anexa nr.7 – Sume defalcate din 

taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 Judeţul Dolj 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj cu suma de 600 mii RON, 
suma necesară Consiliului Local 
Sopot pentru reparatii capitale la 
sediul Primariei, in Comuna Sopot, 
Judetul Dolj. 
 
Autori: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
 Grupul Parlamentar PSD+PC – 
Camera Deputatilor 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită, imposibilităţii autorităţilor 
locale de a finaliza din fonduri 
proprii o astfel de investiţie 
necesară comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

333 Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 Judeţul Dolj 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj cu suma de 100 mii RON, 
suma necesară Consiliului Local 
Talpas pentru imprejmuire sediu 
Primarie, in Comuna Talpas, Judetul 
Dolj 
 
Autori: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
 Grupul Parlamentar PSD+PC – 
Camera Deputatilor 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită, imposibilităţii autorităţilor 
locale de a finaliza din fonduri 
proprii o astfel de investiţie 
necesară comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

334 Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 Judeţul Dolj 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj cu suma de 100 mii RON 
suma necesară Consiliului Local 
Almaj pentru refacerea parcului din 
centrul civic al comunei Almaj, 
Judetul Dolj 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită, imposibilităţii autorităţilor 
locale de a finaliza din fonduri 
proprii o astfel de investiţie 
necesară comunităţii locale. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
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Autori:  
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Grupul Parlamentar PSD+PC – 
Camera Deputatilor 
 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

335 Anexa nr.7 – Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 Judeţul Dolj 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj cu suma de 5000 mii RON, 
suma necesară Consiliului Local 
Grecesti pentru amenajare Centru 
Civic Comuna Grecesti, Judetul Dolj 
 
Autori: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Grupul Parlamentar PSD+PC – 
Camera Deputatilor 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită, imposibilităţii autorităţilor 
locale de a finaliza din fonduri 
proprii o astfel de investiţie 
necesară comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

336 Anexa nr. 7-Sume defalcate din 
TVA pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2011 , Poziţia 30, 
Judeţul Olt........... 57.263 mii lei 

 

Se solicită suplimentarea faţă de 
prevederile proiectului legii 
bugetului de stat pe anul 2011 cu 
suma de 56.000 mii lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Suma propusă prin proiectul legii 
bugetului de stat pe anul 2011 este 
insuficientă pentru echilibrarea 
bugetelor locale 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

337 Anexa nr. 7-Sume defalcate din 
TVA pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2011, Poziţia 33 
Judeţul Sălaj 

Anexa nr. 7-Sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2011,  
Poziţia 33 Judeţul Sălaj  
+ 14 926 

- Cofinanţare proiecte POR, 
FEADR şi POS-M pe contracte de 
finanţare în derulare 
- Reabilitare străzi -  oraş Jibou -  
1200 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 
 

- Modernizare iluminat public – 
oraş Jibou – 600 
- Reţele canalizare menajeră – 
extinderi – oraş Jibou – 700 
- Alimentare cu apă – sat Clis, 
com.Băbeni – 250 
- Sediu PRIMĂRIE com.Mirşid – 
650 
-reabilitare sediu PRIMĂRIE, 
com.Meseşenii de Jos – 350 
- Reabilitare cămin cultural 
CHIEŞD – 220 
- Reabilitare cămin cultural 
Sighetu-Silvaniei, com.Chieşd – 
180 
- Amenajare spaţii verzi –CHIEŞD 
– 80 
- Stabilizare versant CHIEŞD – 120 
-Reabilitare cămin cultural sat 
MIERŢA, com.Cuzăplac – 150 
- Reabilitare cămin cultural 
BĂNIŞOR – 180 
-Modernizare străzi loc.INĂU, 
com.Someş Odorhei – 250 
-Modernizare străzi loc.Someş 
Odorhei – 950 
- Amenajare spaţii verzi loc.Someş 
Odorhei – 650 
- Modernizare DISPENSAR 
UMAN –Fildu de Jos – 350 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului

Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu; 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 
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338 Anexa nr. 7. Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011, punctul 40 Judeţul 
Vâlcea 

La punctul 40, Anexa 7 jud. Valcea, 
suma prevazuta  de 44.131 mii lei se 
majoreaza la suma de 250.000 mii lei 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Suplimentarea este necesara pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
 
Sursa: 
din  alocarea unui procent mai mare 
din valoarea adaugata la bugetele 
locale,Art.4. 

Se propune respingerea, întrucât 
nu se precizează concret sursa de 
finantare a plusului de cheltuieli. 

339 Anexa nr. 7. Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 
 

Suplimentarea sumei defálcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2011, pentru judeţul Sibiu cu 5.500 
mii lei. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Suplimentarea sumei este necesară 
pentru susţinerea cofinanţării 
proiectelor de dzvoltare local ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
din judeţul Sibiu 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu; 
- repartizarea pe judeţe a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
drumuri judeţene şi comunale s-
a făcut în funcţie de lungimea 
acestora potrivit datelor statistice 
furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică; 
- repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face 
în funcţie de lungimea 
drumurilor şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către 
consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor. 

340 Anexa nr.7 – SUME defalcate din Se propune suplimentarea bugetului Pentru desfasurarea in conditii Se propune respingerea, întrucât: 
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taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 
 

CJ Dolj la anexa 7 cu suma de 250 
mii lei pentru amenajarea unei piete 
agro-alimentare in comuna Caraula, 
judetul Dolj. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

optime a comertului. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01 

- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

341  
Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 
 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj la anexa 7 cu suma de 200 
mii lei pentru reabilitare bloc 
locuinte sociale in comuna Caraula, 
judetul Dolj. 
 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

 
Pentru acordarea ajutorului necesar 
familiilor nevoiase. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

342 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea sumei 200 mii 
lei pentru obiectivul „ Consolidare, 
extindere si modernizare Sediu 
Primarie Comuna Mihai 
Kogalniceanu” jud Tulcea. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 
 

 
Aceasta suma este necesara pentru 
finalizarea obiectivului de investitii 
mentionat. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

343 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea bugetului 
de stat la Anexa nr. 7, Pozitia 34. 
Sibiu- Suma de 36.842 mii lei 
 

Asigurarea sustinerii cofinantarii 
proiectelor de dezvoltare locala a 
unitaţilor administrativ-teritoriale 
din judetul Sibiu, necesita o 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
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Pozitia 34. Sibiu 
 

 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 
 

suplimentare fata de suma 
prevazuta în proiect cu 5.500 mii 
lei 
 
Sursa de finantare: 
Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului  5001.50.01 

dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 

344 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 
Pozitia 34. Sibiu 
 

Suplimentarea sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 
2011 pentru judetul Vaslui cu suma 
de 3000 mii lei Asfel pozitia 39 din 
anexa nr.7 se modifica asfel: 
Vaslui – 71660 mii lei  
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 
 
 

Situatia economica dificila a 
judetului Vaslui impune 
suplimentarea acestor sume pentru 
a se putea asigura sumele necesare 
pentru cheltuieli curente la toate 
consiliile  locale din judet. 
 
Sursa de finantare: Propunem in 
acest scop diminuarea cu 3000 mii 
lei a bugetului Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale la 
capitolul bugetar 61.08, aceasta 
diminuare nu ar afecta foarte mult 
nevoia acesti serviciu de 
modernizare.

Se propune respingerea, întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
 

345 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 

La punctul 40, Anexa 7 jud. Valcea, 
suma prevazuta  de 44.131 mii lei se 
majoreaza la suma de 250.000 mii lei 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

Suplimentarea este necesara pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
 

Sursa de finanţare: 
din  alocarea unui procent mai mare 
din valoarea adaugata la bugetele 
locale,Art.4. 

Se propune respingerea, întrucât 
nu se precizează concret sursa de 
finantare a plusului de cheltuieli. 

346 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 

La punctul 23, Anexa 7, jud. 
Ialomita, suma prevazuta este de 
36.689 mii lei se majoreaza la suma 
de 50.000 mii lei. 

Suplimentarea este necesara pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
 

Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea, întrucât 
nu se precizează concret sursa de 
finantare a plusului de cheltuieli. 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

din  alocarea unui procent mai mare 
din sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata la bugetele 
locale,Art.4. 

347 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 
 

 
Echilibrarea bugetelor locale, judetul 
Covasna 

- 40.000 mii lei 
 
 

Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

 

Suma totala necesara judetului este 
de 40.000 mii lei, din care potrivit 
prevederilor Legii privind finantele 
publice locale 273/2006 modificata 
si completata , o cota de 27% se 
aloca bugetului Consiliului 
Judetean Covasna, adica suma de 
29.200 mii lei pentru echilibrarea 
bugetelor comunelor, oraselor si 
municipiilor. Din sumele 
repartizate in bugetele comunelor, 
oraselor si municipiilor 20% se 
reapartizeaza pentru sustinerea 
programelor de dezvoltare locala, 
pentru proiecte de infrastructura 
care necesita cofinantare în 
conformitatea cu prevederile Legii 
nr.273/2006 art.33 alin 3 lit.b 
Suma repartizata in bugetul 
Consiliului Judetean Covasna este 
necesara pentru asigurarea 
functionarii institutiilor 
subordonate, precum si al 
aparatului propriu al Consiliului 
Judetean Covasna 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată 
în funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie 
de 70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 189 -

348 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 
 

Se suplimenteaza cu 100.000 mii lei 
suma defalcată din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pentru judetul 
Vrancea 

 

Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Asigurarea resurselor pentru 
cofinantare si cheltuieli neeligibile 
care se suporta din bugetele 
autoritatilor locale, necesare  
derularii in bune conditiuni a 
proiectelor/programelor de 
investitii finantate din fonduri 
europene.  
Exemplificam cateva din proiectele 
aprobate si/sau aflate in derulare cu 
impact major asupra intregului 
judet: 
-Sistem integrat de management al 
deseurilor in judetul Vrancea in 
valoare de 42 mil. euro 
-Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă / apa uzată în 
judeţul Vrancea in valoare de 100 
mil. euro 
-Drumul de glorie al armatei 
romane in primul razboi mondial 
proiect ce prevede reabilitarea celor 
4 mausolee aflate in patrimoniul 
national in valoare de 6 mil. euro 
-La aceste proiecte majore se 
adauga un numar de 5 proiecte in 
valoare cca 10 mil. euro 
-De asemenea in cadrul sumelor 
solicitate se asigura achitarea 
restantelor autoritatilor locale 
pentru anul 2010. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată 
în funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie 
de 70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 
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Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului  

349 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 
 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Galaţi cu 63.529 
mii lei, adică de la 49.790 mii lei la 
113.319 mii lei. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

-Pentru sănătate se impune 
reabilitarea spitalelor, reparaţii 
capitale la secţiile de chirurgie, 
cardiologie, ginecologie, reparaţii 
capitale la instalaţiile electrice, 
sisteme de colectare şi tratare a 
apelor uzate, reparaţii capitale 
cazane apă caldă şi abur tehnologic, 
moderniyare spital judeţean – 
13.349 mii lei 
-pentru cultură consolidare M, 
Istorie construcţie sediu nou Muzeu 
Artă – 28.183 mii lei 
-cofinanţări, reactualizarea PATL-
urilor, elaborate in 1997, ca urmare 
a reîmpărţirii administrativ-
teritoriale- 21.997 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Minsiterului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată 
în funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie 
de 70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

350 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 
 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judetului Galaţi, nr. crt. 18, 
cu suma de 85201 mii lei pentru 
reabilitarea reţelei termice a 
municipiului Galaţi. 
 
 

Propunerea se justifică ţinând cont 
de necesitatea descentralizarii 
financiare şi creşterea susrselor de 
finanţare pentru administraţiile 
publice locale, structura veniturilor 
proprii ale acestora fiind limitată. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Minsiterului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu; 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată 
în funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie 
de 70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

351 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea cu 10.000 
mii lei a sumei prevazute pentru 
judetul Vrancea in anexa 7 - SUME 
defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011 
 
 
   Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Motivare: 
Suplimentarea este necesara pentru: 

- asigurarea cofinantarii 
pentru programul de 
reabilitare termica; 

- asigurarea cofinantarii 
pentru programele finantate 
din fonduri structurale; 

- modernizarea infrastructurii 
comunale de transport; 

- reabilitarea si modernizarea 
sistemului de alimentare cu 
apa in sistem centralizat. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Minsiterului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

 

Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată 
în funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie 
de 70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

352 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 

Se suplimentează bugetul de stat la 
Anexa 7, nr. Crt. 13, judeţul Cluj, 
Comuna Căşeiu- construirea capelă 
de cimitir. Suma necesară 500.000 
lei 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită, imposibilităţii autorităţilor 
locale de a finaliza din fonduri 
proprii o astfel de investiţie 
necesară comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Minsiterului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu; 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată 
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în funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie 
de 70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

353 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 

Se suplimentează bugetul de stat la 
Anexa 7, nr. crt. 13, judeţul Cluj, cu 
suma de 2.800 mii lei. 
Comuna Mintiu Gherlii – Construire 
sală de Sport în satul Mintiu Gherlii 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Atragerea tineretului spre sport 
Suma necesară 2.800.000 lei 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Minsiterului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu; 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată 
în funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie 
de 70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

354 Anexa nr.7 – SUME defalcate din Se propune suplimentarea cu 10.000 Motivare: Se propune respingerea 
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taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 

mii lei a sumei prevazute pentru 
judetul Vrancea in anexa 7 - SUME 
defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Suplimentarea este necesara pentru: 
- asigurarea cofinantarii 

pentru programul de 
reabilitare termica; 

- asigurarea cofinantarii 
pentru programele finantate 
din fonduri structurale; 

- modernizarea infrastructurii 
comunale de transport; 

- reabilitarea si modernizarea 
sistemului de alimentare cu 
apa in sistem centralizat. 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Minsiterului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

 

amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată 
în funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie 
de 70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

355 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea în bugetul 
de stat la Anexa nr. 7, judeţul Cluj, 
cu suma de 5.000 mii lei, necesară 
pentru introducerea reţelei de gaze 
naturale în Comuna Mica judetul 
Cluj 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită, imposibilităţii autorităţilor 
locale de a finaliza din fonduri 
proprii o astfel de investiţie 
necesară comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Minsiterului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu; 
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 - destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată 
în funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie 
de 70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

356 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 

Municipiul Dej, judetul Cluj-Spitalul 
Municipal- Reparatii capitale 
Continuare reabilitare si modernizare 
Pav.I ( compartimentari saloane, 
constructii bai) conform Ordinului 
914/2006 si Continuare reabilitare  si 
modernizare Pavilion Psihiatrie  
Suma necesară 5.000.000 lei 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită, imposibilităţii autorităţilor 
locale de a finaliza din fonduri 
proprii o astfel de investiţie 
necesară comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Minsiterului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu; 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
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Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată 
în funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie 
de 70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

357 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea în bugetul 
de stat la Anexa nr. 7 nr. crt. 13, cu 
suma de 200.000 lei. 
Comuna Câşeiu, judetul Cluj- Camin  
Cultural Căseiu- Reparatii si grupuri 
sociale. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită, imposibilităţii autorităţilor 
locale de a finaliza din fonduri 
proprii o astfel de investiţie 
necesară comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Minsiterului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu; 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată 
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în funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie 
de 70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

358 . Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea în bugetul 
de stat la Anexa nr. 7 nr. crt. 13, cu 
suma de 300.000 lei. 
Comuna Cuzdrioara, Judetul Cluj- 
Renovare şi reabilitare Cămin 
Cultural  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Susţinerea financiară din partea 
bugetului de stat este necesară 
datorită, imposibilităţii autorităţilor 
locale de a finaliza din fonduri 
proprii o astfel de investiţie 
necesară comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Minsiterului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu; 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată 
în funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie 
de 70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

359 Anexa 7  La punctul 40, Anexa nr.7, Suplimentarea este necesară pentru Se propune respingerea, întrucât 
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Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011 
 
 

jud.Vâlcea, suma prevăzută de 
44.131 mii lei se majorează la 
250.000 mii lei. 
 

 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

echilibrarea bugetelor locale 
 
 
 Sursa de finanţare: 
Din alocarea unui procent mai mare 
din valoarea adaugată la bugetele 
locale, art.4 

nu se precizează concret sursa de 
finantare a plusului de cheltuieli. 

360 Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011 
 

Echilibrarea bugetelor locale, judeţul 
Covasna  

- 40.000 mii lei 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Suma totală necesară judeţului este 
de 40.000 mii lei, din care potrivit 
prevederilor Legii privind finanțele 
publice locale nr. 273/2006, 
modificată și completată, o cotă de 
27% se alocă în bugetul Consiliului 
Judeţean Covasna iar diferenţa 
pentru echilibrarea bugetelor 
comunelor, orașelor și municipiilor. 
Din sumele repartizate în bugetele 
comunelor, oraşelor şi municipiilor 
20% se repartizează pentru 
susținerea programelor de 
dezvoltare locală, pentru proiecte 
de infrastructură care necesită 
cofinanțare în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 273/2006 art. 
33 alin. 3 lit. b. 
Suma repartizată în bugetul 
Consiliului Județean Covasna este 
necesară pentru asigurarea 
funcționării instituțiilor 
subordonate, precum și al 
aparatului propriu al Consiliului 
Județean Covasna. 
 

Se propune respingerea, întrucât 
nu se precizează concret sursa de 
finantare a plusului de cheltuieli. 
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Sursa de finanţare: 
Din alocarea unui procent mai mare 
din valoarea adaugată la bugetele 
locale, art.4 

361 Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011 
 

Se propune suplimentarea  cu 10.000 
mii lei a sumei prevăzute pentru 
judeţul Vrancea în Anexa 7 – Sume 
defalcate pe taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2011 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 
 

Suplimentarea este necesară pentru: 
 - asigurarea cofinanţării pentru 
programul de reabilitare termică 
  - asigurarea cofinanţării pentru 
programele finanţate din fonduri 
structurale; 
- modernizarea infrastructurii 
comunale de transport; 
- reabilitarea şi modernizarea 
sistemului de alimentare cu apă în 
sistem centralizat.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Minsiterului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată 
în funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie 
de 70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

362 Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011 
 

Se suplimentează cu 100.000 mii lei 
suma pentru judeţul Vrancea 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 

Asigurarea resurselor pentru 
cofinanţare şi cheltuieli neeligibile 
care se suportă din bugetele 
autorităţilor locale, necesare 
derulării în bune condiţiuni a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă, nu 
poate fi avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
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 proiectelor/programelor de 
investiţii finanţate din fonduri 
europene. 
Exemplificăm câteva din proiectele 
aprobate şi/sau aflate în derulare cu 
impact major asupra întregului 
judeţ: 

- Sistem integrat de 
management al deşeurilor în 
judeţul Vrancea în valoare 
de 42 mil.euro. 

- Extinderea şi reabilitarea 
infrastructurii de apă/apă 
uzată în judeţul Vrancea în 
valoare de 100 mil. euro. 

- Drumul de glorie al armatei 
române în primul război 
mondial proiect ce prevede 
reabilitarea celor 4 
mausolee aflate în 
patrimoniul naţional în 
valoare de 6 mil.euro. 

- La aceste proiecte majore se 
adaugă un număr de 5 
proiecte în valoare cca 10 
mil.euro. 

De asemenea în cadrul sumelor 
solicitate se asigură achitarea 
restanţelor autorităţilor locale 
pentru anul 2010.  
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2011 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar, aşa 
cum se prevede la art.30 alin.(2) 
din Legea privind finanţele 
publice, nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată 
în funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie 
de 70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 
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dispoziţia Guvernului cap.5001, 
grupa 50, art.01. 

363 Anexa nr.7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 
 

Poziţia 14, Judetul Constanţa 
Suplimentarea sumei pentru Judeţul 
Constanţa de la 48.748 mii lei la 
300.000 mii lei. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Majorarea sumelor defalcate din 
TVA alocate în cadrul anexei 7 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale, RESPECTIV 
SUPLIMENTAREA POZIŢIEI 
NR.14 – CONSTANŢA cu suma 
de 251.252 mii lei,  în conformitate 
cu necesităţile reale ale acestora, în 
vederea acoperirii cheltuielilor 
necesare pregătirii şi cofinanţării 
proiectelor cu finanţare europeană, 
precum şi pentru acoperirea 
cheltuielilor neeligibile şi a TVA-
ului aferent acestora, continuarea 
sau iniţierea unor lucrări de 
investiţii strategice ale judeţului : 
sala polivalentă, extinderea 
reţelelor de apă-canalizare, 
reabilitarea tramei stradale din 
municipiile din judeţ, reabilitarea 
zonei istorice a judeţului Constanţa, 
realizarea porturilor tursitice 
Capidava, Topalu, Tuzla, 
reabilitarea monumentui 
Adamclisi, Cetatea Capidava, etc. 
  
Sursa de finanţare: Bugetul 
Minsiterului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată 
în funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie 
de 70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 
 

364 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 

Se propune suplimentarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 

Suma este necesară pentru 
susţinerea cofinanţării proiectelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 

adăugată pentru judeţul Sibiu 
(poziţia nr.34), cu suma de 5.500 mii 
lei  
 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

de dezvoltare locală ale unităţilor 
administrativ teritoriale din judeţul 
Sibiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Minsiterului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată 
în funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie 
de 70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

365 Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru judeţul Sălaj (poziţia 
nr.33), cu suma de 14.926 mii lei  
din care pentru: 

 

1.Reabilitare străzi – oraş Jibou – 
1.200;  

2.Modernizare iluminat public - oraş 
Jibou – 600; 

Cofinanţare proiecte POR, FEADR 
şi POS–M pe contracte de finanţare 
în derulare 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Minsiterului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Turismului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
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3.Reţele canalizare menajeră-
extinderi-oraş Jibou-700; 
4.Alimentare cu apă – sat Cliţ, 
comuna Băbeni – 250; 
5.Sediu primărie comuna Mirşid-
650; 
6. Reabiltare sediu primărie comuna 
Meseşenii de Jos-350; 
7.Reabilitare cămin cultural Chieşd -
220; 
8. Reabilitare cămin cultural Sighetu 
Silvaniei comuna Chieşd -180; 
9.Amenajare spaţii verzi Chieşd -80; 
10.Stabilizare versant Chieşd – 120; 
11. Reabilitare cămin cultural sat 
Mierţa, comuna Cuzăplac -150; 
12. Reabilitare cămin cultural 
Bănişor -180; 
13.Modernizare strazi loc. Inău, com. 
Someş Odorhei – 250; 
14.Modernizare străzi com. Someş 
Odorhei – 950; 
15.Amenajare spaţii verzi - com. 
Someş Odorhei – 650; 
16.Modernizare dispensar uman – 
Fildu de Jos – 350.  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor

fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară calculată 
în funcţie de impozitul pe venit 
încasat pe locuitor, în proporţie 
de 70% din sumele defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 
 

366. Poziţia 1 – judeţul Alba, 
Anexa 7 -  Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 

  Din suma prevăzută se alocă  suma 
de   9.658 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare sistem rutier 
si reţele de utilităţi str.Iazului, 

Investiţia are ca scop soluţionarea 
disfuncţionalităţilor care determină 
imposibilitatea apărării împotriva 
inundaţiilor şi asigurarea utilităţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
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pe anul 2011 Grădinii, Municipiul Aiud, judeţul 
Alba.    
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
 deputat PNL Călin Potor, 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
                 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

într-o zonă populată a municipiului, 
afectată de fiecare dată când se 
înregistrează calamităţi. Investiţia 
este demarată în anul 2010, fiind 
cuprinse în contract doar părţile 
cele mai stringente.    
 

alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

367. Poziţia 1 – judeţul Alba, 
Anexa 7 -  Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2011 

  Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  600 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare Piata 
Agroalimentara Dr.Constantin 
Hagea,  
Municipiul Aiud, judeţul Alba.    
 
Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
deputat PNL Călin Potor,      
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Obiectivul de investiţii cuprinde un 
ansamblu de lucrări din mai multe 
categorii, din care pentru anul 
2011, este strict necesară 
contractarea lucrărilor aferente 
sistemului de canalizare 
pluvială.Nesoluţionarea acestei 
probleme conduce la înregistrarea 
sistematică a  fenomenului de 
inundaţii într-o zonă în care se 
desfăşoară activitate comercială 
intensă, şi de asemenea există multe 
gospodării particulare .Lucrare de 
investiţie nouă. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

368. Poziţia 1 – judeţul Alba, 
Anexa 7 -  Sume defalcate din taxa 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  320 mii lei pentru finanţarea 

Investiţie cu impact social destinată 
categoriilor sociale defavorizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
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pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2011 

obiectivului Investitie Baie Publica 
Municipiul Aiud, judeţul Alba.   
 
 Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
 deputat PNL Călin Potor,  
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
     
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL  

Investiţie în continuare. specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

369. Poziţia 1 – judeţul Alba, 
Anexa 7 -  Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2011 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  720 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare cladire 
Primarie oraş Câmpeni, judeţul Alba.  
 
 Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
 deputat PNL Călin Potor, 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 

Necesitatea crearii unor conditii 
mai bune pentru desfasurarea 
activitatiin administrative. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

370. Poziţia 1 – judeţul Alba, 
Anexa 7 -  Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2011 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  1357 mii lei pentru întocmirea 
documentatiei pentru titlurile de 
proprietate si intabulare pentru 
avizare OCPI si inscrierea in cartea 
funciara a proprietatilor de padure 
apartinand Comunei Scarisoara, 
judeţul Alba.   
 
 Autori: deputat PNL Teodor 
Atanasiu, 
 deputat PNL Călin Potor,  
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
        
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL  

Continuare lucrări. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

371. Anexa 7 – Echilibrare bugete locale 
- Pozitia 2 Arad  

  Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1.000.000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului “Asfaltare 
strazi cartier Colonie,” în oras Ineu , 
judeţul Arad 
 
Autori Deputati PNL: 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
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Mihaita Calimente 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

372. Anexa 7 – Legea bugetului de stat  
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011 – 
poziţia 3 
Argeş 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei în vederea finanţării obiectivului  
„Extindere şi utilităţi sediu 
Primărie”, com. Dobreşti, jud. Argeş 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Obiectiv nou, esenţial pentru 
comunitatea locală 
Sursa: Fondul de rezervă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, aşa cum se 
prevede la art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

373. Anexa 7 – Echilibrare bugete locale 
–  obiective de interes local – 
pozitia 4 Judetul Bacau 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  490 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Achizitionare 
autospeciala PSI cu deservire 3 
comune Comuna Parincea Jud Bacau 
 
Autori: 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
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Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

374. Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.7 – sume defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale 

Se propune suplimentarea bugetului 
CJ Dolj cu suma de 6000 mii RON, 
suma necesară Consiliului Local 
Grecesti pentru reparatia capitala a 
autospecialei PSI din Comuna 
Grecesti, Judetul Dolj 
AUTORI: 
ec. Petre PETRESCU  
ec. Vasile POPEANGĂ 
Partidul Social Democrat 

Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar. 
 

375. Anexa 7 – Echilibrare bugete 
locale- Pozitia 4 Judetul Bacau 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 706,610 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  “Achizitie utilaj + 
echipament pentru drumuri”, Beresti-
Bistrita, jud Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

376. Anexa 7 – Echilibrare bugete locale 
–  obiective de interes local – 
pozitia 4 Judetul Bacau 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 143097 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construire grup utilitati 
administrative Primaria Comunei 
Itesti,  com.Itesti, jud.Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

377. Anexa 7 – Echilibrare bugete locale 
–  obiective de interes local – 
pozitia 4 Judetul Bacau 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 16921,67 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Put forat in sat Ciumasi, 
comuna Itesti, jud .Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

378. Anexa 7 – Echilibrare bugete locale 
–  obiective de interes local – 
pozitia 4 Judetul Bacau 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 260 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Modernizare targ 
saptaminal si amenajare piata 
agoalimentara, Com Livezi, jud 
Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

379. Anexa 7 – Echilibrare bugete locale 
–  obiective de interes local – 
pozitia 4 Judetul Bacau 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 800 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Extindere si 
modernizare sediul Primariei, Com 
Livezi, jud Bacau 
 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
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Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

380. Anexa 7 – Echilibrare bugete locale 
–  obiective de interes local – 
pozitia 4 Judetul Bacau 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 2406 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Infiintare distributie 
gaze naturale in sat Osebiti, Com 
Luizi Calugara, Jud Bacau 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

381. Anexa 7 – Echilibrare bugete locale 
–  obiective de interes local – 
pozitia 4 Judetul Bacau 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  21160 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Constructive sediu 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
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Primarie Comuna Parincea 
Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

în acest spaţiu. 
 

contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

382. Anexa 7 – Echilibrare bugete locale 
–  obiective de interes local – 
pozitia 4 Judetul Bacau 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 820 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Obor animale Comuna 
Parincea Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

383. Anexa 7 – Echilibrare bugete locale Din suma prevăzută se alocă  suma Sumele sunt necesare pentru Se propune respingerea 
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–  obiective de interes local – 
pozitia 4 Judetul Bacau 

de  799 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Parc joaca copii 
Parincea Comuna Parincea Jud 
Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

384. Anexa 7 – Echilibrare bugete locale 
–  obiective de interes local – 
pozitia 4 Judetul Bacau 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  670 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  obiectivului  Parc joaca 
Nanesti Comuna Parincea Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Camera Deputatilor si Senat 
385. Anexa 7 – Echilibrare bugete locale 

–  obiective de interes local – 
pozitia 4 Judetul Bacau 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  2950 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Introducere gaze 
naturale in sat Racaciuni com 
Racaciuni Jud Bacau  
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

386. Anexa 7 – Echilibrare bugete locale 
–  obiective de interes local – 
pozitia 4 Judetul Bacau 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  467,231 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  Consolidarea 
managementului intern si crearea 
unei administratii publice eficiente 
com. Stanisesti, Jud Bacau  
 
 
Autori: 
Deputati PNL  
 Ionel Palăr 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţireagradului de eficienta a 
administratiei publice locale.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

387. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea cu suma 
de 668.846  mii lei, la judetul 
Bacau 
 
 
Autori: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Gheorghe Antochi -PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 
Senator:Elena Mitrea 
 
 

Asigurarea cofinantarii si a 
cheltuielilor neeligibile necesare 
pentru implementarea in anul 2011 
a proiectului “Sistem integrat de 
management al deseurilor solide 
in judetul Bacau”, ce va fi accesat 
din fonduri europene in cadrul POS 
– Mediu, Axa prioritara 2. 
 
SUMA : 20.000 mii lei 
 
 
Crearea / modernizarea 
infrastructurii publice de 
agrement din judetul Bacau: 
Proiect Ski Park Slanic Moldova 
Se solicita cofinantare pentru 
realizarea investitiei.Investitia este 
finantabila din POR 2007 – 2013, 
Axa 5, DMI 5.2 
SUMA: 15.000 mii lei 

 
Asigurarea surselor de finantare 
pentru executarea lucrarilor de 
amenjare si modernizare 
Maternitate – Spitalul Judetean 
Bacau, care au fost atribuite in 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 
finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie,potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
            - suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate. 
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urma procedurilor de achizitie 
publica pentru un termen de 
executare cuprins in totalitate in 
anul 2011.  
 
Lucrarile aferente acestui obiectiv 
sunt finantate de Consiliul Judetean 
Bacau si trebuie derulate in paralel 
cu lucrarile efectuate prin 
Programul privind Reforma 
Sistemului de Sanatate – Faza a II-a 
finantat de Banca Mondiala si 
Ministerul Sanatatii, pentru 
modernizarea si amenajarea 
spatiilor ocupate de activitatea de 
Obstetrica si Neonatologie din 
cadrul acelor sectii. 
 
SUMA : 16.500 mii lei 
 
Realizarea primei etape a 
investitiilor in domeniul apei 
uzate (canalizare si statie de 
epurare) in Municipiul Onesti in 
vederea respectarii angajamentelor 
asumate prin Tratatul de Aderare in 
sectorul de apa uzata.  
 
SUMA : 7.350 mii lei 
 
Executia lucrarilor de electrificare a 
satului Radeana, comuna Stefan cel 
Mare, care sa asigure energie 
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electrica pentru un numar de 350 de 
gospodarii. 
SUMA: 650 mii lei 
 
Finantarea programelor de 
dezvoltare locala si cofinantarea 
proiectelor din fonduri 
nerambursabile la consiliile 
locale, conform Anexei 1 la 
prezenta. 
SUMA: 534.000 mii lei 

388. Anexa 7 – Echilibrare bugete locale 
–  obiective de interes local – 
pozitia 5 Judetul Bihor 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 80.000 mii lei pentru finantarea 
obiectivului “Extindere şi 
modernizare suprafeţe aeroportuare 
la Aeroportul Oradea”, Oradea 
Judetul Bihor 
 
Autori Deputati PNL: 
Lucia Ana Varga 
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
finantarea extinderii şi modernizarii 
suprafeţelor aeroportuare la 
Aeroportul Oradea” 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

389. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011. 

Poziţia 5, Jud. Bihor  
 Se propune suplimentarea sumei cu 
700 mii lei pentru reabilitare sediu 
primărie, comuna Roşia, jud. Bihor. 

Investiţia va permite creşterea 
nivelului serviciilor publice oferite 
cetăţenilor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
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 Autor: deputat PNL Nicolae Jolţa,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senatul 
 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  aflat la 
dispoziţia  Guvernului 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, aşa cum se 
prevede la art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

390. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011. 

Poziţia 5, Jud. Bihor  
Se propune suplimentarea sumei cu 
70 mii lei pentru proiectare 
microhidrocentrală pe răul Şoimuş, 
sat Lazuri de Roşia, comuna Roşia. 
 
Autor: deputat PNL Nicolae Jolţa,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senatul 
 

Acest proiect urmează să fie 
finanţat prin Programul POS – 
“Creşterea Competitivităţii 
Economice” Axa 4- Producţie de 
energie regenerabilă. 
Investiţia în astfel de centrale 
hidroelectrice de mică putere va 
conduce la reducerea costurilor de 
functionare legate de consumul 
public de energie. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  aflat la 
dispoziţia  Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, aşa cum se 
prevede la art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

391. Anexa 7 – Legea bugetului de stat  
Sume defalcate din taxa pe valoare 

Se propune alocarea sumei de 200 
mii lei în vederea finanţării 

Acest proiect se află în curs de 
execuţie, suma prevăzută fiind 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
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adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011 – 
poziţia 6  
Bistriţa-Năsăud 
 

obiectivului „Sediu Primărie II”, 
com. Miceştii de Câmpie, jud. 
Bistriţa-Năsăud. 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

necesară pentru finalizarea 
investiţiei, asfel încât locuitorii 
acestei comune să beneficieze de 
condiţii de viaţă civilizate. 
Sursa: Fondul de rezervă  

de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, aşa cum se 
prevede la art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

392. Anexa 7 – Legea bugetului de stat  
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011 – 
poziţia 6  
Bistriţa-Năsăud 
 

Se propune alocarea sumei de 350 
mii lei în vederea finanţării 
obiectivului „Finalizare extindere 
sediu primărie – grup sanitar  şi 
garaj”, com. Silivaşu de Cîmpie, jud. 
Bistriţa-Năsăud. 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Lucrari in continuare 
Sursa: Fondul de rezervă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, aşa cum se 
prevede la art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

393. Anexa 7 – Legea bugetului de stat  
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 

Se propune alocarea sumei de 400 
mii lei în vederea finanţării 
obiectivului „Dotare centru ISU”, 

Obiectiv nou 
Sursa: Fondul de rezervă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
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bugetelor locale pe anul 2011 – 
poziţia 6  
Bistriţa-Năsăud 
 

com. Miceştii de Câmpie, jud. 
Bistriţa-Năsăud. 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, aşa cum se 
prevede la art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

394. Anexa 7 – Legea bugetului de stat  
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011 – 
poziţia 6  
Bistriţa-Năsăud 
 

Se propune alocarea sumei de 400 
mii lei în vederea finanţării 
obiectivului „Reabilitare sediu 
primărie”, com. Tiha Bârgăului, jud. 
Bistriţa-Năsăud. 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Lucrari in continuare 
Sursa: Fondul de rezervă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, aşa cum se 
prevede la art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

395. Anexa 7 – Legea bugetului de stat  
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011 – 

Se propune alocarea sumei de 70 mii 
lei în vederea finanţării obiectivului 
„Reabilitare dispensar comunal”, 
com. Urmeniş, jud. Bistriţa-Năsăud. 

Obiectiv nou de investiţie 
Sursa: Fondul de rezervă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
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poziţia 6  
Bistriţa-Năsăud 
 

 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, aşa cum se 
prevede la art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

396. Anexa 7 – Legea bugetului de stat  
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011 – 
poziţia 6  
Bistriţa-Năsăud 
 

Se propune alocarea sumei de 50 mii 
lei în vederea finanţării obiectivului 
„Amenajare Parc copii”, com. 
Urmeniş , jud. Bistriţa-Năsăud. 
 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Investiţie nouă 
Sursa: Fondul de rezervă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, aşa cum se 
prevede la art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

397. Anexa 7 echilibrare Bugete locale – 
obiective de interes local 
Pozitia 7 Botosani 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2400 mii lei pentru construire sediu 
Consiliul Local sat Roma, comuna 
Roma, jud. Botosani. 
Autori:  

Continuare obiectiv de investitii. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
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Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

398. Anexa 7 echilibrare Bugete locale – 
obiective de interes local 
Pozitia 7 Botosani 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru reabilitare acoperis 
primarie sat Cordareni, comuna 
Cordareni, jud. Botosani. 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

399. Anexa 7 echilibrare Bugete locale – 
obiective de interes local Pozitia 7 
Botosani 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
250 mii lei pentru renovare sediu 
primarie sat Prajeni, comuna Prajeni, 
jud. Botosani. 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 

Continuare obiectiv de investitii. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
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Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

stabilirea sursei de finanţare.” 

400. Anexa 7 echilibrare Bugete locale – 
obiective de interes local Pozitia 7 
Botosani 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
867 mii lei pentru modernizare si 
reamenajare piata Darabani, jud. 
Botosani. 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat

In curs de implementare. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

401. Anexa 7 echilibrare Bugete locale – 
obiective de interes local Pozitia 7 
Botosani 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
3673 mii lei pentru reabilitare si 
modernizare sediu primarie 
Darabani, jud. Botosani. 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 

Obiectiv nou. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

402. Anexa 7 echilibrare Bugete locale – 
obiective de interes local Pozitia 7 
Botosani 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1500 mii lei pentru constructie sediu 
nou primarie Cotusca, comuna 
Cotusca, jud. Botosani. 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

403. Anexa 7 echilibrare Bugete locale – 
obiective de interes local Pozitia 7 
Botosani 
 

Din suma prevazuta se aloca suma de 
422.6 mii lei pentru achitare sediu 
nou primarie sat Manoleasa, comuna 
Manoleasa, jud. Botosani 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 

Continuare obiectiv de investitii. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Camera Deputaţilor şi Senat 
404. Anexa 7 echilibrare Bugete locale – 

obiective de interes local Pozitia 7 
Botosani 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
328 mii lei pentru achizitionare 
autospeciala de stins incendiu, 
com.Coţuşca, jud. Botosani. 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

405. Anexa 7 echilibrare Bugete locale – 
obiective de interes local Pozitia 7 
Botosani 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
6450 mii lei pentru infiintare retea de 
distributie a gazului metan in 
comuna Broscauti, jud. Botosani. 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investitie cu 
impact social, exista SF intocmit. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

406. Anexa 7 echilibrare Bugete locale – 
obiective de interes local Pozitia 7 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
200 mii lei pentru centrala termica pe 

Obiectiv nou de investitie cu 
impact social. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
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Botosani 
 

combustibil solid primaria Ungureni, 
comuna Ungureni, jud. Botosani. 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

407. Anexa 7 echilibrare Bugete locale – 
obiective de interes local Pozitia 7 
Botosani 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1179 mii lei pentru amenajare piata 
agroalimentara comuna Calarasi, jud. 
Botosani. 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investitii. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

408. Anexa 7 echilibrare Bugete locale – 
obiective de interes local Pozitia 7 
Botosani 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
640 mii lei pentru achizitionare 
utilaje si echipamente pentru servicii 
publice, comuna Calarasi, jud. 
Botosani. 

Obiectiv nou. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
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Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

409. Anexa 7 echilibrare Bugete locale – 
obiective de interes local Pozitia 7 
Botosani 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru reabilitare 
primaria Todireni, comuna Todireni, 
jud. Botosani. 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Acest obiectiv nu a suferit nicio 
reparatie timp de 20 de ani.  
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

410. Anexa 7 echilibrare Bugete locale – 
obiective de interes local Pozitia 7 
Botosani 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
300 mii lei pentru reabilitare 
dispensar medical in comuna 
Todireni, jud. Botosani. 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 

Acest obiectiv necesita reparatii 
urgente. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
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Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

411. Anexa 7 echilibrare Bugete locale – 
obiective de interes local Pozitia 7 
Botosani 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
250 mii lei pentru finalizare  si 
reabilitare Biblioteca Oraseneasca 
Saveni, jud. Botosani. 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv de investitii. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

412. Anexa 7 echilibrare Bugete locale – 
obiective de interes local Pozitia 7 
Botosani 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
350 mii lei pentru amenajare zona 
centrala localitatea Avrameni, 
comuna Avrameni, jud. Botosani. 
Autori:  
Deputat PNL Florin Turcanu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 

Obiectiv nou. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

413. Anexa 7 – Echilibrare bugete locale 
, judeţul Braşov 
Pozitia 8 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
800 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  
Alimentare cu gaze naturale sat 
Rucar, comuna Viştea, judeţul 
Braşov 
 
Iniţiator, 
Deputat Gheorghe Gabor, PNL 
Deputat Chiţoiu Daniel 
Deputat Donţu Mihai-Aurel 
Deputat Dragomir Gheorghe 
Deputat Holban Titi 
Deputat Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Deputat Deputat Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
 
Grupurile parlamentare  ale 
Partidului Naţional Liberal 

Investiţia este necesară pentru ca 
locuitorii satului Rucăr să poată 
beneficia de condiţiile unui trai 
civilizat. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

414. Anexa 7 – Echilibrare bugete locale 
, judeţul Braşov,  
Poziţia 8 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
2000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 
Achiziţie imobile cu destinaţia de 
şcoli, de la Biserica evanghelică, 
localitatea Caţa, judeţul Braşov. 
 
Iniţiator, 
Deputat PNL Mihai Donţu,  

Aceste investiţii sunt necesare 
pentru a putea oferi copiilor 
condiţii propice educaţiei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Nicolăescu Gheorghe-
Eugen 
Deputat PNL Ţintean Ioan 
Deputat PNL Uioreanu Horea-Dorin 
 
 
Grupurile parlamentare  ale  
Partidului Naţional Liberal  

415. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011 

Judeţul Brăila, nr. crt. 9 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
43 mii lei pentru achiziţia unui utilaj 
de dezăpezire pentru comuna 
Tichileşti, judeţul Brăila. 
 
Autori:  
deputat PNL Diana Tuşa, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

416. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011 
 

Judeţul Brăila, nr. crt. 9 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
400 mii lei pentru construirea unor 
şanţuri dalate în comuna Galbenu, 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
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judeţul Brăila. 
 
Autori:  
deputat PNL Diana Tuşa, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

 României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

417. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011 
 

Judeţul Brăila, nr. crt. 9 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
250 mii lei pentru construirea unui 
dispensar în satul Maraloiu, comuna 
Gradiştea, judeţul Brăila. 
 
Autori:  
deputat PNL Diana Tuşa, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

418. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011 

Judeţul Brăila, nr. crt. 9 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
300 mii lei pentru amenajarea unui 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
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 centru civic în comuna Gradiştea, 
judeţul Brăila. 
 
Autori:  
deputat PNL Diana Tuşa, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

 
 

alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

419. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011 
 

Judeţul Brăila, nr. crt. 9 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
1400 mii lei pentru construirea unui 
sediu nou al primăriei din comuna 
Siliştea, judeţul Brăila. 
 
Autori:  
deputat PNL Diana Tuşa, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

420. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 

Judeţul Brăila, nr. crt. 9 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea proiectului de investiţii. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
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bugetelor locale pe anul 2011 2400 mii lei pentru dezvoltarea 
reţelei de gaze naturale din satul 
Lacu Sărat, comuna Chiscani, judeţul 
Brăila. 
 
Autori:  
deputat PNL Diana Tuşa, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

 
 
 

contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

421. Poziţia 10 – judeţul Buzău 
Anexa 7- Sume defalcate din taxa 
pe valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1.400 mii lei pentru amenajarea unei 
pieţe în oraşul Pătârlagele, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Necesitatea existenţei unui loc 
pentru desfacerea produselor agro-
alimentare  ca urmare a 
numeroaselor solicitări venite din 
partea localniclor. 
De aceasta vor beneficia 7795 
persoane. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

422. Poziţia 10 – judeţul Buzău, 
Anexa 7  - Sume defalcate din taxa 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
800 mii lei pentru extinderea şi 

Starea actuală a sediului primăriei 
nu oferă angajaţilor condiţiile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
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pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2011 

reabilitarea sediului primăriei 
comunei Scutelnici, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite PNL 

necesare pentru buna desfăşurare a 
activităţii : spaţii insuficiente pentru 
birourile acestora, grupuri sanitare 
improprii, resurse materiale- 
echipamente IT, mobilier etc- 
insuficiente. Este necesar ca sediul 
actual al primăriei să fie extins şi 
reabilitat pentru obţinerea unor 
rezultate mai bune ale activităţii 
administraţiei publice locale. 
 
 

specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

423. Poziţia 10 – judeţul Buzău, 
Anexa 7 -  Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2011 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
400 mii lei pentru renovarea clădirii 
în care îşi desfăşoară activitatea 
primăria comunei Bălăceanu, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite PNL 

Starea actuală a sediului primăriei 
nu oferă angajaţilor condiţiile 
necesare pentru buna desfăşurare a 
activităţii: grupuri sanitare 
improprii, disconfort cauzat de 
insuficienţa surselor de căldură. 
Este necesar ca sediul actual al 
primăriei să fie reabilitat pentru 
obţinerea unor rezultate mai bune 
ale activităţii administraţiei publice 
locale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

424.  Poziţia 10 – judeţul Buzău, 
Anexa 7 -  Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
880 mii lei pentru reabilitarea 
sediilor în care îşi desfăşoară 
activitatea Primăria şi Consiliul local 

Starea actuală a sediilor în care îşi 
desfăşoară activitatea  primăria şi 
consiliul local  nu oferă angajaţilor 
condiţiile necesare pentru buna 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
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pe anul 2011 Nehoiu, judeţul Buzău. 
 
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite PNL 

desfăşurare a activităţii: grupuri 
sanitare improprii, disconfort 
cauzat de insuficienţa surselor de 
căldură.  Astfel, este necesară 
reabilitarea  pentru obţinerea unor 
rezultate mai bune ale activităţii 
administraţiei publice locale. 
 
 

alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

425. Poziţia 10 – judeţul Buzău, 
Anexa 7 -  Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2011 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
7.000 mii lei pentru reabilitarea 
clădirii primăriei din oraşul 
Pătârlagele, judeţul Buzău. 
 
Autori: senator PNL Cristinel Marian 
Bîgiu, deputat PNL Daniel Chiţoiu, 
deputat PNL Mihai Aurel Donţu, 
deputat PNL Gheorghe Dragomir, 
deputat PNL Gheorghe - Eugen 
Nicolaescu, deputat PNL Ioan 
Ţintean, deputat PNL Horia-Dorin  
Uioreanu , deputat PNL George 
Adrian Scutaru şi deputat PNL Titi 
Holban  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Necesitatea reabilitării obiectivelor 
de importanţă culturală 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

426. Poziţia 10 – judeţul Buzău 
Anexa 7- Sume defalcate din taxa 
pe valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
230 mii lei pentru modernizarea 
cimitirului Eternitatea din mun. 
Râmnicu Sărat, jude. Buzău. 

Starea actuală a cimitirului necesită 
îmbunătăţiri. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
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anul 2011  
Autori: deputat PNL George Adrian 
Scutaru, deputat PNL Titi Holban şi 
senator PNL Cristinel Marian Bîgiu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Aurel Donţu, deputat 
PNL Gheorghe Dragomir, deputat 
PNL Gheorghe - Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Ioan Ţintean, deputat 
PNL Horia-Dorin  Uioreanu  
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

427. Anexa 7 Echilibrare Bugete locale 
– obiective de interes local 
Pozitia 12 Calarasi 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
746,755 mii lei pentru reparatii 
capitale sediu primarie comuna 
Sarulesti, jud. Calarasi. 
Autori: 
Deputat PNL Dan Motreanu 
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investitii. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

428. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011. 

Poziţia 13, jud. Cluj 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
300 mii lei pentru reconstructie pod 
Borsa distrus la inundatii în 2010, 
comuna Borsa. 
 

Realizarea obiectivului de investiţii 
respectiv este de necesitate maximă 
pentru dezvoltarea infrastructurii 
comunale şi asigurarea unor 
condiţii decente de deplasare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
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Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

429. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011. 

Poziţia 13, jud. Cluj 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
30 000 mii lei pentru reconstrucţie 
pod după inundaţii, comuna 
Apahida, jud. Cluj. 
 
 Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Realizarea obiectivului de investiţii 
respectiv este de necesitate maximă 
pentru dezvoltarea infrastructurii 
comunale şi asigurarea unor 
condiţii decente de deplasare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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430. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011. 

Poziţia 13, jud. Cluj 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
6 000 mii lei pentru introducere gaz 
metan in comuna Mica. 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru îmbunătăţrea nivelului de 
trai al locuitorilor din mediul rural. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

431. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011. 

Poziţia 13, jud. Cluj 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
1 600 mii lei pentru introducere gaz 
metan in satele Mica si Manastirea, 
comuna Mica. 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 

Pentru îmbunătăţrea nivelului de 
trai al locuitorilor din mediul rural 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

432. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011. 

Poziţia 13, jud. Cluj 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
300 mii lei pentru lucrări de 
amenajare curtea primăriei şi  lucrări 
de construcţie la arhiva Primăriei, 
comuna Mica. 
 
 Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Comuna Mica necesită un sediu 
adecvat pentru instituţia Primăriei, 
care să permită funcţionarea 
eficientă a acesteia în slujba 
cetăţenilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

433. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011. 

Poziţia 13, jud. Cluj 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
110 mii lei pentru amenajare curte 
primărie ( refacere gard) în comuna 

Administraţia locală necesită un 
nou spaţiu pentru buna desfăsurarea 
activitaţii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
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Garbau. 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

434. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011. 

Poziţia 13, jud. Cluj 
  
Din suma prevăzută se alocă suma de 
700 mii lei pentru reabilitare sediu 
Primărie în comuna Cuzdrioara. 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 

Clădirea în care îşi desfăşoară 
activitatea primăria este improprie 
pentru destinaţia pe care o are. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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PNL 
435. Anexa 7 

Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011. 

Poziţia 13, jud. Cluj 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
1 000 mii lei pentru extindere utilităţi 
pentru terenuri alocate tinerilor 
căsătoriţi, comuna Bonţida. 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

Suma este  necesară pentru 
viabilizarea unor obiective de 
interes local, care au menirea să 
constribuie la cresterea nivelului de 
trai în mediul rural. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

436. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011. 

Poziţia 13, jud. Cluj 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
300 mii lei pentru refacerea drumuri 
şi podeţe în comuna Călăţele. 
 
Autori:  
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 

Aceste obioectvie trebuie refăcute 
fiind grav afectate în urma 
inundaţiilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Titi Holban, deputat PNL Ioan 
Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
Senator PNL Marius Nicoară, 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

437.  
Poziţia 14, Judeţul Constanţa, 
Anexa 7 – Echilibrare bugete locale 
– obiective de interes local 

 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
253 mii lei  pentru obiectivul 
Creşterea siguranţei şi prevenirea 
criminalităţii în municipiul 
Medgidia, jud. Constanţa 
 
Autori: deputat PNL Gheorghe 
Dragomir,  
deputat PNL Mihai Lupu şi senator 
PNL Puiu Haşotti 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

 
Obiectiv nou de investiţie cu 
impact social 

 

438. Poziţia 14, Judeţul Constanţa, 
Anexa 7 – Echilibrare bugete locale 
– obiective de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
190 mii lei pentru obiectivul 
Modernizări în comuna Seimeni, jud. 
Constanţa 
 

Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
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Autori: deputat PNL Gheorghe 
Dragomir,  
deputat PNL Mihai Lupu şi senator 
PNL Puiu Haşotti 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 

României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

439. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrare bugete locale-obiective 
de interes local, pe anul 2011 
 

Poziţia 16, Jud. Dambovita  
Din suma prevăzută se alocă suma de 
600 mii lei pentru constructie sediu 
administratie publica locala comuna 
Pietrari, jud. Dambovita 
Autori:  
Deputat PNL Gabriel Plaiasu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv finalizat, lucrarile ramase 
neplatite. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

440. Anexa 7 
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 

Poziţia 16, Jud. Dambovita  
Din suma prevăzută se alocă suma de 
1000 mii lei pentru Statie salvare 

Obiectiv finalizat, lucrarile ramase 
neplatite. 
Sumele sunt necesare pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
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echilibrare bugete locale-obiective 
de interes local, pe anul 2011 
 

oras  Pucioasa, jud. Dambovita 
Autori: 
Deputat PNL Gabriel Plaiasu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

441. Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 
 

Se propune suplimentarea cu   
10.000 mii lei pentru suma alocată 
judeţului Dolj, poziţia 17 pe fişa de 
investiţii, pentru finalizare lucrări 
bazin olimpic Craiova, jud Dolj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Ionuţ Stroe, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Horea Uioreanu, deputat PNL Titi 
Holban, deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat.  

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor de investiţie la 
bazinul olimpic necesar pentru 
creşterea calităţii vieţii locuitorilor 
craioveni. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, anexa nr. 7, poz 17 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât : 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, pe baza 
celor două criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 

- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate. 
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442. Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 
 

Se propune suplimentarea cu   500 
mii lei pentru suma alocată judeţului 
Dolj, poziţia 17 pe fişa de investiţii, 
pentru lucrări de execuţie a doi km 
de stradă de la firma„Automobile - 
Ford” –aeroport Craiova, jud Dolj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Ionuţ Stroe, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Horea Uioreanu, deputat PNL Titi 
Holban, deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Suma este necesară pentru lucrările 
de execuţie pentru drum- necesar 
pentru crearea de condiţii normale 
pentru investitorii din România. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, anexa nr. 7, poz 17 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât : 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, pe baza 
celor două criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 

- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate. 
 

443. Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 
 

Se propune suplimentarea cu   500 
mii lei pentru suma alocată judeţului 
Dolj, poziţia 17 pe fişa de investiţii, 
pentru lucrări de execuţie pentru 
prelungirea bulevardului 1 Mai până 
la strada Amaradia, Craiova, jud Dolj
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Ionuţ Stroe, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 

Suma este necesară pentru lucrările 
de execuţie pentru prelungirea 
acestui bulevard pentru fluidizarea 
traficului către mun Tg Jiu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, anexa nr. 7, poz 17 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât : 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, pe baza 
celor două criterii: 
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Horea Uioreanu, deputat PNL Titi 
Holban, deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 

- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate. 
 

444. Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 
 

Se propune suplimentarea cu   300 
mii lei pentru suma alocată judeţului 
Dolj, poziţia 17 pe fişa de investiţii, 
pentru lucrări de execuţie la 
regularizarea pârâului Serca pentru 
colectarea apelor de suprafaţă din 
cartierele 1 Mai, Catargiu, Mofleni, 
Brestei din mun. Craiova, jud Dolj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Ionuţ Stroe, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Horea Uioreanu, deputat PNL Titi 
Holban, deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Suma este necesară pentru lucrările 
de execuţie pentru regularizarea 
paraului pentru crearea de condiţii 
conform cerintelor europene. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, anexa nr. 7, poz 17 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât : 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, pe baza 
celor două criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 

- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate. 
 

445. Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 

Se propune suplimentarea cu   300 
mii lei pentru suma alocată judeţului 
Dolj, poziţia 17 pe fişa de investiţii, 

Suma este necesară pentru lucrările 
de execuţie  pentru crearea de 
condiţii conform cerintelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât : 
- destinaţia sumelor alocate prin 
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anul 2011 
 

pentru lucrări de execuţie pt 
realizarea legăturii străzii Humuleşti 
cu cartierul Rovine din mun. 
Craiova, jud Dolj 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Ionuţ Stroe, 
deputat PNL Eugen Nicolaescu, 
deputat PNL Daniel Chiţoiu, deputat 
PNL Mihai Donţu, deputat PNL 
Gheorghe Dragomir, deputat PNL 
Horea Uioreanu, deputat PNL Titi 
Holban, deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

europene. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, anexa nr. 7, poz 17 

anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, pe baza 
celor două criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 

- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate. 
 

446. Anexa 7 - Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2011, pozitia 18, Judeţul 
Galati 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare si extindere 
sediu primarie”, comuna Foltesti, 
judeţul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

Este necesara finalizarea 
obiectivului de investitii, lucrarile 
fiind demarate.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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PNL 
447. Anexa 7 - Sume defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2011, pozitia 18, Judeţul 
Galati 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
850 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare, 
modernizare si extindere cu utilitati 
la cladirea sediul administrativ – 
Primaria Oancea, judetul Galati – 
proiectare si executie”, comuna 
Oancea, judetul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Sediul Primariei este construit in 
anul 1881 si nu s-a efectuat nici o 
reparatie capitala. Necesita 
consolidare fundatie, inlocuit total 
acoperis, construit in extindere o 
incinta pentru centrala termica pe 
lemne si utilitati inclusiv spatiul 
pentru serviciul voluntar pentru 
situatii de urgenta de categoria a II 
a a comunei Oancea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

448. Anexa 7 - Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2011, pozitia 18, Judeţul 
Galati 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
350 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Extindere Remiza PSI 
pentru structura de personal si 
adapostire autospeciala pentru 
incendii 4x4 dimensiuni de gabarit 
L=4500mm, l =2240 mm, H=2772 
mm – cabina dubla”, comuna 
Oancea, judetul Galati. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 

Avand in vedere achizitionarea 
autospecialei de stins incendii in 
anul 2011, luna august, se impune 
construirea unui spatiu conform 
tehnic pentru adapostirea 
autospecialei de stins incendii si a 
grupei de servanti, spatiu care sa 
confere conditii adecvate pentru 
personal dar si pentru tehnica, ca 
acestea sa fie operationala si gata 
de interventie permanent. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

449. Anexa 7 - Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2011, pozitia 18, Judeţul 
Galati 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
898 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare şi extindere 
Centru Situaţii de Urgenţă”, comuna 
Draguseni, judeţul Galaţi. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Extinderea Centrului pentru situatii 
de urgenta este absolut necesara 
pentru a putea indeplini functiile 
prevazute de lege pentru acest 
Centru. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

450. Anexa 7 - Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2011, pozitia 18, Judeţul 
Galati 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1014 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Constructie Piata 
Agroalimentara”, comuna Liesti, 
judeţul Galaţi. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 

Obiectivul de investitii a carui 
finantare se cere are o importanta 
deosebita pentru comunitatea 
locala. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

451. Anexa 7 - Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2011, pozitia 18, Judeţul 
Galati 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Centru de zi pentru 
batrani”, comuna Negrilesti, judeţul 
Galaţi. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL

Construirea Centrului de zi este un 
obiectiv de investitii foarte 
important pentru comunitatea 
locala. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

452. Anexa 7 - Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2011, pozitia 18, Judeţul 
Galati 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Achizitionare 
Autospeciala Stins Incendii”, 
comuna Negrilesti, judeţul Galaţi. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 

Achizitionarea autospecialei este 
necesara pentru a putea indeplini 
obligatiile prevazute de lege pentru 
situatiile de urgenta din comuna. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

453. Anexa 7 - Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2011, pozitia 18, Judeţul 
Galati 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1880 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Piata Agroalimentara”, 
comuna Nicoresti, judeţul Galaţi. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Construirea Pietei agroalimentare 
este un obiectiv de investitii foarte 
important pentru comunitatea 
locala. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

454. Anexa 7 - Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2011, pozitia 18, Judeţul 
Galati 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1080 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Centru de zi”, comuna 
Nicoresti, judeţul Galaţi. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 

Construirea Centrului de zi este un 
obiectiv de investitii foarte 
important pentru comunitatea 
locala. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

455. Anexa 7 - Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2011, pozitia 18, Judeţul 
Galati 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
400 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Achiziţie maşini 
pompieri şi SMURD”, comuna 
Pechea, judeţul Galaţi. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Achizitionarea autospecialelor este 
necesara pentru a putea indeplini 
obligatiile prevazute de lege pentru 
situatiile de urgenta din comuna. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

456. Anexa 7 - Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2011, pozitia 18, Judeţul 
Galati 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
176 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Lucrare de refacere si 
reabilitare pentru piata publica „Sf. 
Nicolae”, comuna Tepu, judeţul 
Galaţi. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 

Piata publica „Sf Nicolae” necesita 
lucarri urgente de refacere, fiind un 
obiectiv foarte important pentru 
comunitatea locala, fapt ce justifica 
adoptarea amendamentului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

457. Anexa 7 - Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2011, pozitia 18, Judeţul 
Galati 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului „Extindere primarie”, 
comuna Tepu, judeţul Galaţi. 
 
Initiatori: deputat PNL Victor Paul 
Dobre. 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Adoptarea amendamentului este 
absolut necesara pentru lucrarile de 
extindere la primaria comunei 
Tepu. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

458. Anexa 7 - Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2011, Judeţul Ialomiţa, poziţia 
23 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 93 mii lei pentru 
reabilitare extindere reţea de gaze în 
Municipiul Feteşti, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Pentru a asigura tuturor 
gospodăriilor condiţii de viaţă mai 
bune sunt absolut necesare 
reabilitarea şi extinderea reţelei de 
gaze. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

459. Anexa 7 - Sume defalcate din taxa Din suma prevăzută se propune Numărul celor existente este Se propune respingerea 
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pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2011, Judeţul Ialomiţa, poziţia 
23 

alocarea  sumei de 300 mii lei pentru 
achiziţionarea de autobuze pentru 
Transport local,  Feteşti, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

insuficient 
 
 
 
 
 
 
 

amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

460. Anexa 7 - Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2011, Judeţul Ialomiţa, poziţia 
23 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 468 mii lei pentru 
reabilitare utilităţi blocuri ANL, în 
Municipiul Feteşti, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Important pentru cei care locuiesc 
în aceste blocuri. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

461. Anexa 7 - Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 5 mii lei pentru 
expertize clădiri, Feteşti judeţul 

Important pentru comunitatea 
locală 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
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anul 2011, Judeţul Ialomiţa, poziţia 
23 

Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

 
 
 
 

contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

462. Anexa 7 - Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2011, Judeţul Ialomiţa, poziţia 
23 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea  sumei de 200 mii lei pentru 
reabilitare sediu poliţie comunitară, 
în comuna Mihail Kogălniceanu, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Realizarea unor obiective de interes 
pentru comunitate 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

463. Anexa 7 - Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2011, Judeţul Ialomiţa, poziţia 
23 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 340 mii lei pentru 
reabilitare sediu administrativ UM 
Jandarmerie, în Municipiul Feteşti, 
judeţul Ialomiţa. 

Actualul sediu prezintă un pericol 
pentru siguranţa şi salariaţilor. 
 
Pentru buna desfăşurare a 
activităţilor se impune reabilitarea.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
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Autori:  
deputat PNL Cristina Ancuţa Pocora, 
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

 României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

464. Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011. 

Judeţul Iaşi, nr. crt. 24 
 
Se propune suplimentarea sumei cu 
170 mii lei pentru extindere sediu 
Primărie, Comuna Brăeşti. 
 
Autor: Deputat PNL Cristian 
Adomniţei,   
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 
 

Această sumă este necesară pentru 
continuarea lucrărilor, astfel incât 
obiectivul să poată constitui un 
spaţiu optim pentru desfăşurarea 
activităţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  aflat la 
dispoziţia  Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, aşa cum se 
prevede la art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

465. Anexa nr. 7 Judeţul Iaşi, nr. crt. 24 Obiectiv nou de investitie necesar Se propune respingerea 
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Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011. 

 
Se propune suplimentarea sumei cu 
80 mii lei pentru modernizarea 
utilităţilor generale şi specifice a 
centrului social, Oraş Podu Iloaiei. 
 
Autor: Deputat PNL Cristian 
Adomniţei,   
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 
 

pentru îmbunătăţirea condiţiilor din 
centrul social.  
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  aflat la 
dispoziţia  Guvernului 

amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, aşa cum se 
prevede la art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

466. Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011. 

Judeţul Iaşi, nr. crt. 24 
 
Se propune suplimentarea sumei cu 
2.000 mii lei pentru alimentare gaze 
naturale în Comuna Mirceşti, jud. 
Iaşi. 
 
Autor: Deputat PNL Cristian 
Adomniţei,   
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. Suma este 
necesară pentru continuare obiectiv 
de investitie. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  aflat la 
dispoziţia  Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, aşa cum se 
prevede la art.30 alin.(2) din 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 258 -

Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

467. Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011. 

Judeţul Iaşi, nr. crt. 24 
 
Se propune suplimentarea sumei cu 
1.000 mii lei pentru reabilitare sediu 
Primărie, comuna Răchiteni, jud. 
Iaşi. 
 
 
Autor: Deputat PNL Cristian 
Adomniţei,   
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 
 

Suma este  necesara pentru 
îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  aflat la 
dispoziţia  Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, aşa cum se 
prevede la art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

468. Anexa nr. 7 Judeţul Iaşi, nr. crt. 24 Suma este  necesara pentru Se propune respingerea 
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Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011. 

 
Se propune suplimentarea sumei cu 
1.939 mii lei pentru construire sediu 
nou Primărie în Sat Butea,  Comuna 
Butea, jud. Iaşi  
 
Autor: Deputat PNL Cristian 
Adomniţei,   
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

îmbunătăţirea spaţiilor publice şi 
creşterea gradului de civilizaţie în 
aceste spaţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă  aflat la 
dispoziţia  Guvernului 

amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, aşa cum se 
prevede la art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

469. Poziţia 27 – judeţul Mehedinţi, 
Anexa 7 -  Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2011 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
26.175,323 mii lei  pentru  finanţarea 
obiectivului     ,,Reabilitare şi 
modernizare reţele de străzi urbane 
în oraşul Baia de Aramă, judeţul 
Mehedinţi.” 
.  
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 

Proiectul  s-a depus 
sub.SV/14/2/2.1/44/14.10.2008 în 
cadrul POR, Axa 1, D.M.I. 2.1 
având o valoare totală de 
26.175.323 lei(respectiv7.258.020 
Euro) şi vizează reabilitarea a cca. 
22 Km străzi. În momentul de faţă 
se află în lista de rezervă 
întucât a fost depus după ocuparea 
fondurilor alocate măsurii de 
finanţare respective. 
Localitatea Baia de Aramă este 
punctual nodal în zona de nord a 
judeţului Mehedinţi,  iar lucrarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 260 -

Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

face legătura  cu lucrările  DJ Baia 
de Aramă-Floreşti şi DJ Baia de 
Aramă-Marga-Tr. Severin, ce au 
fost deja executate. Prin realizarea 
acesteia se deschide calea 
promovării turismului într-o zonă 
cu potenţial extraordinar şi se 
facilitează dezvoltarea activităţilor 
economice. 

470. Poziţia 27 – judeţul Mehedinţi, 
Anexa 7 -  Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 
pe anul 2011 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
100 mii lei  pentru  finanţarea 
obiectivului     ,,Autospecială pentru 
stins incendiu I.S.U.-Comuna 
Căzăneşti, judeţul Mehedinţi.” 
.  
Autori: Viorel Palaşcă 
   
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
       
Grupurile parlamentare reunite ale 
PNL 
 

Dotări noi. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

471. Anexa  7 – Echilibrare bugete 
locale, Judeţul Mureş, poziţia 28 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
450 mii lei pentru amenajare parcaj 
de autobuze în localitatea Sovata 
 

Important pentru dezvoltarea 
turismului din zonă. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
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Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

472. Anexa  7 – Echilibrare bugete 
locale, Judeţul Mureş, poziţia 28 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
1500 mii lei pentru lucrări de 
intervenţie şi reabilitare sediu 
primărie din comuna Beica de Jos. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Important pentru comunitatea 
locală. Clădire construită în anul 
1908, degradat şi fără utilităţi. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

473. Anexa  7 – Echilibrare bugete 
locale, Judeţul Mureş, poziţia 28 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
1000 mii lei pentru modernizare şi 
reabilitare sediu primărie din 
localitatea Breaza. 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
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Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

474. Anexa  7 – Echilibrare bugete 
locale, Judeţul Mureş, poziţia 28 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
1160 mii lei pentru reabilitare sediu 
primărie din localitatea Cucerdea. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

475. Anexa  7 – Echilibrare bugete 
locale, Judeţul Mureş, poziţia 28 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
186 mii lei pentru reabilitarea şi 
extinderea clădirii administrative a 
Consiliului Local din comuna Gh. 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
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Doja. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

476. Anexa  7 – Echilibrare bugete 
locale, Judeţul Mureş, poziţia 28 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
200 mii lei pentru reabilitarea şi 
utilităţi pentru clădirea Primăriei din 
comuna Iclănzel. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Clădirea este foarte veche şi  
nu este dotată cu utilităţi 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

477. Anexa  7 – Echilibrare bugete 
locale, Judeţul Mureş, poziţia 28 

Judeţul Mureş, poziţia 28 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
118 mii lei pentru reabilitarea sediu 

Important pentru comunitatea 
locală. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
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administrativ din localitatea Toaca, 
comuna Hodac. 
 
Iniţiatori:  
deputat PNL Dobre Ciprian 
Minodor,  
deputat PNL Chiţoiu Daniel, deputat 
PNL Nicolaescu Eugen, deputat PNL 
Dontu Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan, deputat 
PNL Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

478. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 

Se suplimentează cu suma de 900 
mii lei cheltuielile necesare 
investiţiei „Extindere sediu 
Primărie” comuna Bodeşti, judeţul 
Neamţ 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
Senator PSD+PC Ioan CHELARU 

Suma este necesară continuării şi 
finalizării investiţiei 
 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar; 
- sumele se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

479. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 

Se aprobă alocarea sumei de 1649,87 
mii lei necesară investiţiei „ Clădire 
Sediu Primărie” comuna Piatra 

Suma este necesară demarării 
proiectului 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 265 -

anul 2011 Soimului , judeţul Neamţ 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
 

limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar; 
- sumele se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

480. Anexa nr.7 – SUME defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 

Se aprobă alocarea sumei de 1649,87 
mii lei necesară investiţiei „ Clădire 
Sediu Primărie” comuna Piatra 
Soimului , judeţul Neamţ 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autori:  
Deputat PSD+PC  Raul-Victor 
SURDU-SOREANU 
 

Suma este necesară demarării 
proiectului 
 

Se propune respingerea, întrucât: 
- fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului este 
limitat şi se utilizează potrivit 
dispoziţiilor Legii privind 
finanţele publice, nr.500/2002, 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar; 
- sumele se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale 
potrivit prevederilor art.33 din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

481. Anexa 7 echilibrare Bugete locale – 
obiective de interes local 
Pozitia 31 Prahova 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru constructie 
dispensar si farmacie in comuna 
Cocoraslii Mislii, jud. Prahova. 

Obiectiv nou cu impact social. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
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Autori:  
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

în acest spaţiu. 
 

alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

482. Anexa 7 echilibrare Bugete locale – 
obiective de interes local 
Pozitia 31 Prahova 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1500 mii lei pentru reabilitare spital 
orasenesc Baicoi, jud. Prahova. 
Autori:  
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv. 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

483. Anexa 7 echilibrare Bugete locale – 
obiective de interes local 
Pozitia 31 Prahova 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
100 mii lei pentru schimbare 
destinatie centrala termica in sediu 
banca, posta, jandarmerie, comuna 
Floresti, jud. Prahova. 
Autori:  
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 

Continuare obiectiv Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
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Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

stabilirea sursei de finanţare.” 

484. Anexa 7 echilibrare Bugete locale – 
obiective de interes local 
Pozitia 31 Prahova 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
170 mii lei pentru executie 
stabiliment pentru Protejarea cainilor 
comunitari, comuna Floresti, jud. 
Prahova. 
Autori:  
 Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuare obiectiv Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

485. Anexa 7 echilibrare Bugete locale – 
obiective de interes local 
Pozitia 31 Prahova 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
250 mii lei pentru amenajare fosta 
scoala CET in Agentie Europeana, 
comuna Floresti, jud. Prahova. 
Autori:  
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 

Continuare obiectiv Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

486. Anexa 7 echilibrare Bugete locale – 
obiective de interes local 
Pozitia 31 Prahova 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
1500 mii lei pentru extindere 
alimentare cu gaze, sat Bordeni, 
comuna Scorteni, jud. Prahova. 
Autori:  
Deputat PNL Gratiela Gavrilescu  
Deputat PNL Eugen Nicolaescu 
Deputat PNL Daniel Chitoiu 
Deputat PNL Gheorghe Dragomir 
Deputat PNL Horea Uioreanu 
Deputat PNL Ioan Tintean 
Deputat PNL Titi Holban 
Deputat PNL Mihai Dontu 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou cu impact social Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

487. Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  1,000 mii lei 
din suma alocată judeţului Prahova, 
poziţia 31 pe fişa de investiţii, pentru 
reabilitare birouri primărie din 
comuna Dumbrava, jud. Prahova 
 
Autori: Deputat PNL Adriana 
Săftoiu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 

Suma este necesară pt. cheltuieli 
curente de capital pentru asigurarea 
funcţionării primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, anexa nr. 7, poz 31 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
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Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

criterii: 
- capacitatea financiară 

calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 

- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate. 
 
 

488. Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  2.100 mii lei 
din suma alocată judeţului Prahova, 
poziţia 31 pe fişa de investiţii, pentru 
construcţie primărie comuna Gornet 
Cricov, jud. Prahova 
 
Autori: Deputat PNL Adriana 
Săftoiu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pt. asigurarea 
funcţionării primăriei localităţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, anexa nr. 7, poz 31 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 

- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate. 
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489. Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  100 mii lei 
din suma alocată judeţului Prahova, 
poziţia 31 pe fişa de investiţii, pentru 
înfiinţare reţea distribuţie gaze 
naturale  in comuna Albesti 
Paleologu, jud. Prahova 
 
Autori: Deputat PNL Adriana 
Săftoiu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 
Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

Suma este necesară pentru 
asigurarea creşterii calităţii vieţii 
localnicilor.  
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, anexa nr. 7, poz 31 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 

- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate. 
 

490. Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 
 

Se propune alocarea a  1,300 mii lei 
din suma alocată judeţului Prahova, 
poziţia 31 pe fişa de investiţii, pentru 
extindere  reţea distribuţie gaze 
naturale in loc. Loloiasca, com 
Tomşani, jud. Prahova 
 
Autori: Deputat PNL Adriana 
Săftoiu,  
Deputat PNL Chiţoiu Daniel 
Deputat PNL Donţu Aurel Mihai 

Suma este necesară pentru 
asigurarea creşterii calităţii vieţii 
localnicilor.  
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, anexa nr. 7, poz 31 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
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Deputat PNL Dragomir Gheorghe 
Deputat PNL Uioreanu Horea Dorin 
Deputat PNL Nicolăescu Eugen 
Deputat PNL Holban Titi 
Deputat PNL Tintean Ioan 
 
Grupurile Parlamentare PNL reunite 

ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 

- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate. 
 

491. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011 

Judeţul Sălaj, nr. crt. 33 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
2929 mii RON pentru finanţarea 
proiectului de reabilitare a Blocului 
de locuinţe sociale C3, corp A, din 
municipiul Zalău, judeţul Sălaj. 
 
Autori:  
deputat PNL Mirel Taloş, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Reabilitarea acestui bloc este 
necesară pentru a asigura un trai 
decent şi sigur pentru categoriile 
sociale defavorizate. 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

492. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011 

Judeţul Sălaj, nr. crt. 33 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
1804 mii RON pentru finanţarea 

Reabilitarea acestui bloc este 
necesară pentru a asigura un trai 
decent şi sigur pentru categoriile 
sociale defavorizate. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
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proiectului de reabilitare a Blocului 
de locuinţe sociale Astralis, din 
municipiul Zalău, judeţul Sălaj. 
 
Autori:  
deputat PNL Mirel Taloş, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

 
 
 
 
 

alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

493. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011 

Judeţul Sălaj, nr. crt. 33 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
60 mii RON pentru finanţarea 
proiectului de reabilitare a 
dispensarului din comuna Ileanda, 
judeţul Sălaj. 
 
Autori:  
deputat PNL Mirel Taloş, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Reabilitarea acestui dispensar este 
necesară pentru a asigura servicii 
medicale decente pentru locuitorii 
acestei localităţi. 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

494. Anexa 7 Judeţul Sălaj, nr. crt. 33 Această sumă este necesară pentru Se propune respingerea 
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Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011 

 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
5600 mii RON pentru finanţarea 
proiectului de reabilitare a primăriei 
din comuna Ileanda, judeţul Sălaj. 
 
 
 
Autori:  
deputat PNL Mirel Taloş, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

finalizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
 
 
 
 
 
 

amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

495. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011 

Judeţul Sălaj, nr. crt. 33 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
1000 mii RON pentru finanţarea 
proiectului de construire a unui sediu 
pentru  primăria din comuna Bocşa, 
judeţul Sălaj. 
 
Autori:  
deputat PNL Mirel Taloş, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

496. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011 
 
 
 
 
 

Judeţul Sălaj, nr. crt. 33 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
900 mii RON pentru finanţarea 
proiectului de construire a unui sediu 
pentru  primăria din comuna Coseiu, 
judeţul Sălaj. 
 
Autori:  
deputat PNL Mirel Taloş, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

497. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011 
 
 
 
 
 
 

Judeţul Sălaj, nr. crt. 33 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
33000 mii RON  pentru efectuarea 
unor lucrări edilitare în cartierul 
Merilor, mun. Zalău, judeţul Sălaj. 
 
Autori:  
deputat PNL Mirel Taloş, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

498. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011 
 
 
 
 
 

Judeţul Sălaj, nr. crt. 33 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
2028 mii RON  pentru efectuarea 
unor lucrări de amenajare a intrarii in 
mun. Zalău, judeţul Sălaj. 
 
Autori:  
deputat PNL Mirel Taloş, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat.

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

499. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011 
 

Judeţul Sălaj, nr. crt. 33 
 
Din suma prevăzută se alocă suma de 
2293 mii RON pentru construcţie 
pasarela pietonală cu posibilitate auto 
de 1,5 tone peste râul Someş, 
comuna Ileanda, judeţul Sălaj. 
 
Autori:  
deputat PNL Mirel Taloş, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 

Această sumă este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiţii 
menţionat. 
 
 
 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

500. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
300 mii lei pentru reabilitarea 
Dispensarului Medical din comuna 
Horodnic de Jos, judeţul Suceava. 
 
Autori:  
Deputat Mircea Irimescu, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 
Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat.

Sediul acestei unităţi medicale care 
deserveşte o comunitate de 3000 de 
persoane este într-o avansată stare 
de degradare şi nu corespunde 
destinaţiei sale actuale. În fapt este 
vorba despre o veche casă parohială 
sumar amenajată ca dispensar. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

501. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
300 mii lei pentru reabilitarea 
Dispensarului Medical din comuna 
Volovăţ, judeţul Suceava. 
 
Autori:  
Deputat Mircea Irimescu, deputat 
PNL Eugen Nicolaescu, deputat PNL 
Daniel Chiţoiu, deputat PNL Mihai 
Donţu, deputat PNL Gheorghe 
Dragomir, deputat PNL Horea 

Clădirea, în starea sa actuală, 
(veche de mai bine de 100 de ani) 
nu poate obţine avizele de 
funcţionare impuse de lege. 
Dispensarul rezolvă probele de 
sănătate pentru o comunitate de 
peste 4500 de locuitori şi este 
necesară repararea lui. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Uioreanu, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

502. Poziţia 36 - Judeţul Teleorman 
Anexa 7 – Echilibrare bugete locale 
– obiective de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
90 mii lei pentru obiectivul de 
investiţii Biblioteca Comunală, com. 
Botoroaga, jud. Teleorman 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară,  
 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
Grupurile Parlamentare ale PNL

Continuarea obiectivului de 
investiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

503. Poziţia 36 - Judeţul Teleorman 
Anexa 7 – Echilibrare bugete locale 
– obiective de interes local 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
400 mii lei pentru obiectivul de 
investiţii Modernizare Piaţă 
 
 
Autori:  
Deputat PNL Marin Almăjanu, 
Deputat PNL George Dumitrică, 
Senator PNL Romeo Nicoară, 
 
Deputat Daniel Chiţoiu 

Continuarea obiectivului de 
investiţii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Titi Holban 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Horia Uioreanu 
 Grupurile Parlamentare ale PNL 

504. Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 
 

Se propune suplimentarea cu   400 
mii lei pentru suma alocată judeţului 
Timiş, poziţia 37 pe fişa de investiţii, 
pentru continuare investitie în sediul 
primariei comuna Voiteg, jud Timiş 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horia 
CRISTIAN, deputat PNL Eugen 
Nicolaescu, deputat PNL Daniel 
Chiţoiu, deputat PNL Mihai Donţu, 
deputat PNL Gheorghe Dragomir, 
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Suma este necesară pentru 
asigurarea funcţionării instituţiei 
primăriei localităţii. Investitie 
realizata in proportie de 76%. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, anexa nr. 7, poz 37 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 

- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate. 
 

505. Anexa nr. 7, Sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2011 

Se propune suplimentarea cu   1500 
mii lei pentru suma alocată judeţului 
Timiş, poziţia 37 pe fişa de investiţii, 
pentru construcţia unui nou sediu al 

Suma este necesară pentru 
asigurarea funcţionării instituţiei 
primăriei localităţii.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
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 primăriei în comuna Livezile, jud 
Timiş 
 
Iniţiatori:  Deputat PNL Horia 
CRISTIAN, deputat PNL Eugen 
Nicolaescu, deputat PNL Daniel 
Chiţoiu, deputat PNL Mihai Donţu, 
deputat PNL Gheorghe Dragomir, 
deputat PNL Horea Uioreanu, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ioan Ţintean 
Grupurile parlamentare PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Sursa de finanţare: Bugetul de stat 
pe anul 2011, anexa nr. 7, poz 37 

legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, au 
fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 

- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în proporţie 
de 30% din sumele defalcate. 

506. Proiectul de buget pe anul 2011, 
Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale 
Pozitia 38 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
150 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului SF construire Sediu 
Primarie, Comuna Baia  Judet: 
Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

507. Proiectul de buget pe anul 2011, 
Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
1500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construire Sediu 
Primarie, Comuna Baia  Judet: 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
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bugetelor locale Pozitia 38 Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

508. Proiectul de buget pe anul 2011, 
Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale 
Pozitia 38 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Construire Piata Civica, 
Comuna Casimcea,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

509. Proiectul de buget pe anul 2011, 
Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale 
Pozitia 38 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare sediu 
Primarie veche, Comuna Casimcea,  
Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 
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Deputatilor 
510. Proiectul de buget pe anul 2011, 

Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale 
Pozitia 38 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
4075,032 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Restaurare si 
modernizare Bloc A8, Comuna 
Chilia Veche,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Constructia blocului a stagnat dupa 
1989 suma fiind necesara pentru 
continuarea constructiei ce se afla 
pe faleza Comunei Chilia Veche 
ceea ce da un aspect estetic 
neplacut turistilor ce viziteaza zona. 
Obiectiv de investitie nou 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

511. Proiectul de buget pe anul 2011, 
Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale 
Pozitia 38 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
2000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Achizitie Bloc Locuinte 
si amenajare pentru locuinte sociale, 
Comuna Turcoaia,  Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

Aceasta suma este necesara pentru 
finalizareaa obiectivului de invstitii 
mentionat 
Evaluarea constructie existenta a 
fost realizata protejarea persoanelor 
marginalizate social si fara 
locuinta. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

512. Proiectul de buget pe anul 2011,  
Anexa 7 
Echilibrarea bugetelor locale – 
obiective de interes local 
Pozitia 38 

Din suma prevăzută se alocă suma de  
200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Echilibrarea bugetului 
Primariei pentru acoperirea sumelor 
restante plata salariilor facturile de 
intretinere si utilitati, etc., Comuna 

Aceasta suma este necesara pentru 
plata facturilor restante precum si a 
salariilor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
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Horia, Judet: Tulcea 
Autori:  
Deputati PNL: Popa Octavian 
Marius, Chitoiu Daniel, Dontu Mihai 
Aurel, Dragomir Gheorghe, Holban 
Titi, Nicolaescu Gheorghe Eugen, 
Tintean Ioan, Uioreanu Horea Dorin  
Grupurile PNL reunite ale Camerei 
Deputatilor 

căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

513. Anexa 7 – Echilibrare bugete locale 
- Pozitia 40 valcea 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 294 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Înfiinţare centru de 
îngrijire copii şcolari de tip „after-
school” comuna Ionesti, sat Fişcălia. 
judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

514. Anexa 7 – Echilibrare bugete locale 
–  obiective de interes local,  
Pozitia 40 Judetul Valcea 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 50 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „amenajare cimitir în 
zona Argintari, cartierul Morilor,” 
Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat    

Continuare obiectiv de investiţii 
 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

515. Anexa 7 – Echilibrare bugete locale Din suma prevăzută se alocă  suma Continuare obiectiv de investiţii Se propune respingerea 
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–  obiective de interes local,  
Pozitia 40 Judetul Valcea 

de 16.800 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Înfiinţare distribuţie 
gaze naturale în comuna Ioneşti, 
judeţul Vâlcea. 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

516. Anexa 7 – Pozitia 40 Judetul valcea Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  1.428. mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Anenajare parc, 
com.Ioneşti, sat Ioneşti. judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii scolare 
in spaţiul rural 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

517. Anexa 7 – Echilibrare bugete locale 
–  obiective de interes local,  
Pozitia 40 Judetul Valcea 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1500 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare Piaţă, oraş 
Horezu judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Obiectiv nou de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

518. Anexa 7 – Echilibrare bugete locale 
–  obiective de interes local,  

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 20.000 mii lei pentru finanţarea 

Obiectiv nou de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
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Pozitia 40 Judetul Valcea obiectivului Achiziţia Culei 
Greceanu, com. Măldăreşti judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

519. Anexa 7 – Echilibrare bugete locale 
–  obiective de interes local,  
Pozitia 40 Judetul Valcea 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 3500 mii  lei pentru finanţarea 
obiectivului Lucrări de modernizare 
a străzilor pe raza oraşului Băbeni, 
Băbeni, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

520. Anexa 7 – Echilibrare bugete locale 
–  obiective de interes local,  
Pozitia 40 Judetul Valcea 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 1200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Modernizare târg 
comunal, comuna Lădeşti, judeţul 
Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

521. Anexa 7 – Echilibrare bugete locale 
–  obiective de interes local,  

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 400 mii lei pentru finanţarea 

Obiectiv de investiţii nou Sumele 
sunt necesare pentru imbunătăţirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
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Pozitia 40 Judetul Valcea obiectivului Dezvoltarea agriculturii 
IAS Laloşu judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

infrastructurii rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu 

specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

522. Anexa 7 – Echilibrare bugete locale 
–  obiective de interes local,  
Pozitia 40 Judetul Valcea 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 16000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Consolidare drumuri, 
oraş Berbeşti  judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Obiectiv de investiţii nou Sumele 
sunt necesare pentru imbunătăţirea 
infrastructurii rurale si creşterea 
gradului de civilizaţie în acest 
spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

523. Anexa 7 – Echilibrare bugete locale 
–  obiective de interes local,  
Pozitia 40 Judetul Valcea 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de  12000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Asfaltare drumuri 3 km 
,oraş Berbeşti judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

524. Anexa 7 – Echilibrare bugete locale 
–  obiective de interes local,  
Pozitia 40 Judetul Valcea 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 300 mii   lei pentru finanţarea 
obiectivului Suplimentarea bugetului 
local al oraşului Băile Govora  
judeţul Vâlcea 

Obiectiv nou de investiţii - Drumul 
propus spre modernizare face 
legătura între Comuna Bujoreni şi 
Comuna Vlădeşti, reprezentând o 
alternativă pentru traficul pe relaţia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
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Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Sibiu DN7 şi Băile Olăneşti DN64. 
Scopul urmărit este de îmbunătăţire 
a situaţiei sociale şi economice a 
locuitorilor din zonele rurale 
defavorizate prin legarea acestora la 
reţeaua de drumuri publice 
comunale, judeţene şi naţionale. 
 

României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

525. Anexa 7 – Echilibrare bugete locale 
–  obiective de interes local . 
Pozitia 40 , Judetul Valcea 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 450 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Proiect de introducere 
gaze în comuna Mihăeşti, judeţul 
Vâlcea, satele Mihăeşti, Scărişoara, 
Govora Sat, Bârseşti, Negreni, 
Vulpueşti, Arsanca 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu      
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat          

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

526. Anexa 7 – Echilibrare bugete locale 
–  obiective de interes local,  
Pozitia 40 Judetul Valcea 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 4,000 mii lei,  pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare sediu 
Primăria Vaideeni”, comuna 
Vaideeni, judeţul Vâlcea 
 
Autori: 
Deputat PNL, Cristian Buican 
Senator PNL, Emilian Francu 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat  

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru 
imbunătăţirea infrastructurii rurale 
si creşterea gradului de civilizaţie 
în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

527. Anexa 7 - Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 1200 mii lei 

Starea actuală a sediului primăriei 
nu oferă angajaţilor condiţiile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
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echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2011, pozitia 41, Judeţul 
Vrancea 

pentru extindere sediu primărie în 
comuna Vizantea-Livezi, judeţul 
Vrancea. 
 
 
Iniţiatori: deputat PNL Nini 
Săpunaru, deputat PNL Chiţoiu 
Daniel, deputat PNL Nicolaescu 
Eugen, deputat PNL Dontu Mihai, 
deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ţintean Ioan, deputat PNL 
Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

necesare pentru buna desfăşurare a 
activităţii : spaţii insuficiente pentru 
birourile acestora, grupuri sanitare 
improprii, resurse materiale- 
echipamente IT, mobilier etc- 
insuficiente. Este necesar ca sediul 
actual al primăriei să fie extins 
pentru obţinerea unor rezultate mai 
bune ale activităţii administraţiei 
publice locale. 

specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

528. Anexa 7 - Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe 
anul 2011, pozitia 41, Judeţul 
Vrancea 

Din suma prevăzută se propune 
alocarea sumei de 2800 mii lei 
pentru constructie sediu primărie în 
comuna Slobozia Bradului, judeţul 
Vrancea. 
 
 
Iniţiatori: deputat PNL Nini 
Săpunaru, deputat PNL Chiţoiu 
Daniel, deputat PNL Nicolaescu 
Eugen, deputat PNL Dontu Mihai, 
deputat PNL Dragomir Gheorghe, 
deputat PNL Titi Holban, deputat 
PNL Ţintean Ioan, deputat PNL 
Uioreanu Horea. 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 

Starea actuală a sediului primăriei 
nu oferă angajaţilor condiţiile 
necesare pentru buna desfăşurare a 
activităţii : spaţii insuficiente pentru 
birourile acestora, grupuri sanitare 
improprii, resurse materiale- 
echipamente IT, mobilier etc- 
insuficiente.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu se 
specifică sursa de finanţare şi 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

529. Anexa 7 Se propune introducerea unei poziţii În Sectorul 5 nu funcţionează în Se propune respingerea 
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Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011 
 

noi 411 – Mun. Bucureşti, cu suma 
de 1.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului «Construirea unui azil 
de bătrâni », Sectorul 5, mun. 
Bucureşti. 
 
 
Iniţiator: 
Deputat Alina Gorghiu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 
Grupurile parlamentare ale PNL 

prezent niciun azil de bătrâni. 
Execuţia unui asemenea obiectiv ar 
aduce o serie de îmbunătăţiri 
protecţiei sociale oferite de 
autorităţile publice şi ar rezolva o 
mare problemă a comunităţii locale. 
Sursa: Fondul de rezervă 

amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, aşa cum se 
prevede la art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

530. Anexa 7 
Sume defalcate din taxa pe valoare 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2011 
 

La poziţia 411 – nou introdusă se 
propune suplimentarea cu suma de 
de 1.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului «Înfiinţarea unor 
adăposturi pentru câinii comunitari », 
Sectorul 5, mun. Bucureşti. 
 
Iniţiator: 
Deputat Alina Gorghiu 
Deputat Eugen Nicolăescu 
Deputat Daniel Chiţoiu 
Deputat Gheorghe Dragomir 
Deputat Horea Uioreanu 
Deputat Ioan Ţintean 
Deputat Titi Holban 
Deputat Mihai Donţu 

În Sectorul 5 nu există niciun 
adăpost pentru câinii comunitari, 
această problemă fiind semnalată 
de marea majoritate a cetăţenilor 
sectorului. 
Sursa: Fondul de rezervă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, aşa cum se 
prevede la art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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Grupurile parlamentare ale PNL 
 

531. Anexa 7 – Echilibrare bugete locale 
–  obiective de interes local   

Se introduce o noua pozitie 411 cu 
suma de 50.000 mii lei pentu 
finantarea lucrarilor la obiectivul 
„Stadionul National” , Municipiul 
Bucuresti  
 
Autori: 
Deputati PNL  
Pieptea Cornel  
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 
Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Suma este necesara pentru 
finalizarea lucarilor la „Stadionul 
National”. 
Necesar de finantare in anul 2011 - 
250 mil lei (aproximativ 60 mil 
euro). 
Conform intelegerii dintre 
Guvernul Romaniei si PMB, 
reprezentantii capitalei au 
solicitat sume pentru acest obiectiv 
de investitii anual, iar pentru acest 
an este necesara suma de  50.000 
mii, adica un sfert din intreaga 
suma necesara pentru lucrari in 
acest an 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, aşa cum se 
prevede la art.30 alin.(2) din 
Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

532. Anexa 7 – Echilibrare bugete locale 
–  obiective de interes local   

Se introduce o noua pozitie 411 cu 
suma de  2400 mii lei pentu 
finantarea lucrarilor la obiectivul 
„Amenajare peisagistica Lacul 
Morii” , Municipiul Bucuresti  
 
Autori: 
Deputati PNL  
Pieptea Cornel  
Chiţoiu Daniel 
Donţu Mihai-Aurel 
Dragomir Gheorghe 

Suma este necesara pentru 
finantarea lucrarilor  de amenajare 
peisagistica a Lacului  Morii, zona 
cu un puternic potential turistic.  
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă, nu poate fi 
avută în vedere deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2011 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, aşa cum se 
prevede la art.30 alin.(2) din 
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Holban Titi 
Nicolăescu Gheorghe-Eugen 
Ţintean Ioan 
Uioreanu Horea-Dorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL,  din 
Camera Deputatilor si Senat 

Legea privind finanţele publice, 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

533. Anexa nr.8 – NUMARUL MAXIM 
DE POSTURI finantat pentru 
personalul neclerical angajat in 
unitatile de cult, pe anul 2011 

Se propune suplimentarea numarului 
maxim de posturi de la 456 la 646 
pentru judetul Bacau 
 
 
 
Autori: 
Deputat: Viorel Hrebenciuc -PSD 
Deputat: Petru Gabriel Vlase-PSD 
Deputat:Iulian Iancu -PSD 
Deputat:Gheorghe Antochi -PSD 
Senator: Radu Cătălin Mardare -PSD 
Senator:Elena Mitrea 
 
 
 

Existenţa unui număr de 270 
salariaţi care funcţionează în 
unităţile de cult din judeţul Bacău 
pentru care nu există susţinere 
financiară 

Se propune respingerea, întrucât: 
- nu este menţionată sursa de 

finanţare, aşa cum prevede 
art.138 din Constituţie,potrivit 
căruia nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare; 
    - bugetul de stat nu poate 
finanţa un număr mai mare de 
personal neclerical. Potrivit 
prevederilor Ordonanţei 
Guvernului nr.82/2001, cu 
modificările ulterioare, 
autorităţile administraţiei publice 
locale pot aproba majorarea 
numărului personalului 
neclerical, cu asigurarea surselor 
de finanţare din veniturile 
proprii ale bugetelor  locale. 

534. Anexa nr.9 – CATEGORIILE DE 
VENITURI SI CHELTUIELI care 
se prevad in bugetele locale pe anul 
2011 

La Anexa nr.9, capitol II, la punctul  
5, după  litera c), se introduce o nouă 
literă, lit.c1) cu următorul cuprins: 
 
c1) Impozit pe veniturile din 
transferul proprietăților 
imobiliare 
 

Constatând lipsa sursei de venit 
potrivit Legii nr.76/2010 de 
modificare si completare  a Codului 
Fiscal, unde la art.1 pct.6 este 
evidentiat impozitul  pe veniturile 
din transferul proprietătilor 
imobiliare, în cuantum de 50 % la 
bugetul de stat si 50 % la bugetul 

Se propune respingerea, întrucât: 
- impozitul pe veniturile din 
transferul proprietăţilor 
imobiliare este inclus la capitolul 
II pct.A2 Impozit pe venit. 
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Autor: Senator PSD + PC  
              
            Ioan Rotaru 
 
 

local . Fată de această situatie se 
propune introducerea în anexa nr.9  
a acestei surse de venit. 

 
 
 



ANEXA NR.10  
          

         
 

AMENDAMENTE RESPINSE                                                          
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010 
 
 

Nr 
crt 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia 
admiterii/respingerii 

1.  Anexa 10/01  
Cap 6605, paragraf 04 
Unităţi de recuperare – reabilitare a 
sănătăţii 

Se propune suplimentarea acestui 
indicator cu suma de 78.000 mii lei 
pentru implementarea unui 
subprogram de recuperare – 
reabilitare a sănătăţii 
 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: dep.Rodica Nassar ( Grup 
parlamentar PSD + PC ) 

Creşterea permanentă a indicelui de 
morbiditate a populaţiei impune 
elaborarea şi implementarea unui 
nou subprogram în cadrul 
programelor naţionale de sănătate 
care se derulează în prezent – 
subprogramul privind recuperarea – 
reabilitarea sănătăţii. 
Suma propusă este destinată 
creşterii calităţii serviciilor 
medicale de recuperare – 
reabilitare. 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

 

2.  Anexa 10/01 –  
Capitolul 6605, Subcapitolul 04, 
Paragraf 01 – Asistenţa Medicală 
Primară 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Asistenţei Medicale Primare, 
astfel încât acesta să reprezinte 10% 
din Bugetul Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate. 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Asistenţei Medicale Primare, 
ştiut fiind faptul că Asistenţa 
Medicală Primară bine finanţată şi 
eficientizată scade substanţial 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
repartizarea cheltuielilor pe 
subcapitole din bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
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Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autor: Senator Independent 

CÂMPANU Liviu 

cheltuielile din sistemul spitalicesc. 
 
Sursa de finanţare :  
Realocarea sumelor din Bugetul 
Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate de la capitolele deplasări 
în străinătate şi dispozitive şi 
echipamente medicale către 
Asistenţa Medicală Primară 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

de sănătate a avut în vedere  
priorităţile stabilite de 
ordonatorul principal de credite 
pentru  anul 2011. 
Asigurarea a 10% din sumele 
prevăzute în bugetul FNUASS la 
capitolul „Sănătate” ar însemna 
suplimentarea cu 477 milioane 
lei a fondurilor pentru „Asistenţa 
medicală primară”, care nu poate 
fi acoperită din sumele prevăzute 
pentru deplasări externe (104 mii 
lei) şi pentru „Dispozitive şi 
echipamente medicale” (110,8 
milioane lei). 

3.  Anexa 10/01 
Cap. 66.05 “Sănătate”, titlul 20 
“Bunuri şi servicii”, art. 20.01.09 
“Materiale şi prestări de servicii cu 
caracter funcţional”, paragraful 
66.05.06.01 “Spitale generale” 
 

Se suplimentează  cu suma de 
400.000 mii lei. 
 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori: Derzsi Ákos, Lakatos Petru,  
Erdei D. István,  -deputaţi  UDMR, 
dep.Drăgulescu Iosif Ştefan – PDL, 
Dep.Dobre Cristina – PDL 

Prin modificarea legislaţiei sumele 
necesare pentru plata concediilor 
medicale vor fi mai mici, iar 
diferenţa se repartizează la Cap. 
66.05 “Sănătate”, titlul 20 “Bunuri 
şi servicii”, art. 20.01.09 “Materiale 
şi prestări de servicii cu caracter 
funcţional”, paragraful 66.05.06.01 
“Spitale generale”, având în vedere 
reducerile operate faţă de anul 
2010. 
 
Sursa de finanţare. 
La Cap. 68.05 “Asigurări şi 
asistenţă socială”, titlul 57 
“Asistenţă socială”, subcapitol 
05.01 “Asistenţă socială în caz de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare nu poate fi avută în 
vedere. În conformitate cu 
prevederile OUG nr.158/2005 
privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate, veniturile  
provenite din cota de contribuţie 
pentru concedii şi indemnizaţii 
sunt destinate exclusiv finanţării 
cheltuielilor cu plata concediilor 
medicale şi indemnizaţiilor de 
asigurări sociale de sănătate. 
Acestea sunt prevăzute distinct 
atât la partea de venituri cât şi la 
partea de cheltuieli. 
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boli” se diminuează cu suma de 
400.000 mii lei. 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

 

4.  Anexa 10/01 
 
 
 
 
 

 - se suplimentează cu aceeaşi sumă 
Cap. 66.05 “Sănătate”, titlul 70 
“Cheltuieli de capital – Active 
nefinanciare”, art. 71.01.30 “Alte 
active fixe”. 
 
 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori:                                   
Lakatos Petru, Erdei D. István, 
Derzsi Ákos, Faragó Péter - deputaţi  
UDMR 

 
Transferul sumei de 100.000 mii lei 
este absolut necesară în vederea 
eliberării începând cu anul 2011 a 
cardurilor naţionale de sănătate. 
 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 
 

5.   Prima liniuţă din nota din subsolul 
bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate se 
completează având următorul 
conţinut: 
 

„Cheltuielile de administrare, 
funcţionare şi de capital ale bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate pot depăşi 3% din 
sumele colectate cu cheltuielile 
aferente procurării şi implementării 
cardului naţional, sistemului 
informatic unic integrat pentru 

Sursa de finanţare: - se diminuează 
pe anul 2011, cu suma de 100.000 
mii lei Cap. 68.05 “Asigurări şi 
asistenţă socială”, subcapitolul 
68.05.05 “Asistenţă socială în caz 
de boli şi invalidităţi” 
 
Amendament admis de Comisia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare nu poate fi avută în 
vedere. În conformitate cu 
prevederile OUG nr.158/2005 
privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate, veniturile  
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 4 -

dosarul electronic de sănătate şi 
pentru sistemul naţional de 
prescripţie electronică”. 
 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori:                                   
Lakatos Petru, Erdei D. István, 
Derzsi Ákos, Faragó Péter - deputaţi 
UDMR 

pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

 

provenite din cota de contribuţie 
pentru concedii şi indemnizaţii 
sunt destinate exclusiv finanţării 
cheltuielilor cu plata concediilor 
medicale şi indemnizaţiilor de 
asigurări sociale de sănătate. 
Acestea sunt prevăzute distinct 
atât la partea de venituri cât şi la 
partea de cheltuieli. 

6.  Anexa nr. 10 / 03 2005 / 03 
Contributii de asigurari sociale 
datorate de angajatori 

Se propune diminuarea bugetului cu 
suma de 675 134 mii lei 
 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori: Deputati PNL Horia Cristian, 
Diana Tuşa, Graţiela Gavrilescu, 
Grupurile PNL reunite 

Nu este justificata cresterea acestui 
capitol cu 10,7% tinand cont ca 
proiectul de buget se bazeaza pe o 
crestere economica de 1,5% 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  s-a 
avut în vedere creşterea 
câştigului mediu salarial (de la 
1.910 lei  în anul 2010 la 2.022 
lei în anul 2011) şi îmbunătăţirea 
gradului de colectare. Creşterea 
faţă de anul 2010 este de 5,6% 
nu de 10,7%.  De altfel, 
trimiterea este eronată la Anexa 
nr.10/03.   

7.  Anexa nr. 10 / 03 2105 /03 
Contributii de asigurari sociale 
datorate de angajati 

Se propune diminuarea bugetului cu 
suma de 1 146 768 mii lei 
 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 

Nu este justificata cresterea acestui 
capitol cu 17,63% tinand cont ca 
proiectul de buget se bazeaza pe o 
crestere economica de 1,5% 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  s-a 
avut în vedere îmbunătăţirea 
gradului de colectare şi creşterea 
câştigului mediu salarial.  
De altfel, trimiterea este eronată 
la Anexa nr.10/03 
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 Autori: Deputati PNL Horia 
Cristian, Diana Tuşa, Graţiela 
Gavrilescu, Grupurile PNL reunite 

Comisia pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

8.  Anexa nr. 10 / 03 ,  4205 / 26 
Subventii primite de FNUASS  

Se propune majorarea bugetului cu 
sume de 6 824 099 mii lei 
 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori: Deputati PNL Horia Cristian, 
Diana Tuşa, Graţiela Gavrilescu, 
Grupurile PNL reunite 

Este datoria morala si legala a 
Guvernului /Ministerului Sanatatii 
de a subventiona bugetul FNUASS 
astfel incat acesta sa atinga minim 
5% din PIB  
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea  
amendamentului întrucât 
majorarea  subvenţiei de 
echilibrare a bugetului Fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate  ar conduce la 
majorarea deficitului bugetar şi 
la nerespectarea ţintei de deficit 
pe anul 2011. 

 

9.  Anexa nr. 10 / 03 ,  5005 / -/ - / 20 / 
06 / 02 Deplasari in strainatate   

Diminuarea bugetului cu 433 mii  lei 
 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori: Deputati PNL Horia Cristian, 
Diana Tuşa, Graţiela Gavrilescu, 
Grupurile PNL reunite 

Nu se justifica majorarea cu 333% 
a bugetului la acest capitol. 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea  
amendamentului întrucât la 
poziţia ”Deplasări în străinătate”  
suma propusa pentru anul 2011 
este de 104 mii lei şi  nu se 
înregistrează creştere în anul 
2011  faţă de anul 2010.  
De altfel, trimiterea este eronată 
la Anexa nr.10/03. 

10.  Anexa nr. 10 / 03 pagina 11,  6605 / 
04  /03 Asistenta medicala 
stomatologica  

Majorarea bugetului cu suma de 50 
000 mii lei 
 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Lista de asteptare este de peste 6 
luni, inclusiv pentru copii, care prin 
lege reprezinta urgente. 
 
Sursa de finantare : diminuarea 
bugetului la pozitia 6005 / 02 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
repartizarea cheltuielilor pe 
subcapitole din bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate s-a făcut potrivit 
propunerii ordonatorului 
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Autori: Deputati PNL Horia Cristian, 
Diana Tuşa, Graţiela Gavrilescu, 
Grupurile PNL reunite 

Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

principal de credite, în 
concordanţă cu priorităţile 
stabilite de acesta pe anul 2011. 
De altfel, trimiterea este eronată 
la Anexa nr.10/03. 

11.  Anexa nr. 10 / 03 pagina 11,  6605 / 
04 / 04 Asistenta medicala in 
specilaitati paraclinice 

Majorarea bugetului cu suma de 
500.000 mii lei 
 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori: Deputati PNL Horia Cristian, 
Diana Tuşa, Graţiela Gavrilescu, 
Grupurile PNL reunite 

In anul 2009 a existat un deficit de 
finantare de peste 300 000 mii lei, 
care a afectat toate specialitatile 
medicale 
Sursa de finantare : diminuarea de 
la 5005 / 020 / 01 / 30 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
repartizarea cheltuielilor pe 
subcapitole din bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate s-a făcut potrivit 
propunerii ordonatorului 
principal de credite, în 
concordanţă cu priorităţile 
stabilite de acesta pe anul 2011. 
De altfel, trimiterea este eronată 
la Anexa nr.10/03.   

12.  Anexa nr. 10 / 03 pagina 11,  6605 / 
04 / 01 Asistenta medicala primara 

Majorarea bugetului cu suma de 
500.000 mii lei 
 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori: Deputati PNL Horia Cristian, 
Diana Tuşa, Graţiela Gavrilescu, 
Grupurile PNL reunite 

In anul 2009 a existat un deficit de 
finantare de peste 250 000 mii lei, 
care a afectat toate specialitatile 
medicale 
Sursa de finantare : diminuarea de 
la 5005 / 020 / 01 / 30 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
repartizarea cheltuielilor pe 
subcapitole din bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate s-a făcut potrivit 
propunerii ordonatorului 
principal de credite, în 
concordanţă cu priorităţile 
stabilite de acesta pe anul 2011. 
De altfel sursa propusă nu este 
acoperitoare întrucât la „Alte 
bunuri şi servicii pentru 
întreţinere şi funcţionare” este 
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prevăzută suma de 31.821 mii 
lei. 

13.  Anexa nr. 10 / 03 pagina 11,  6605 / 
06 / 01 Spitale generale 

Majorarea bugetului cu suma de  
3 500 000 mii lei 
 
Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate  
 Publică a Senatului 
 
Autori: Deputati PNL Horia Cristian, 
Diana Tuşa, Graţiela Gavrilescu, 
Grupurile PNL reunite 

Din anul 2008 bugetul alocat 
spitalelor a scazut constant 
ajungand cu mai mult de 2 miliarde 
ron mai mic. Aceasta in conditiile 
in care in termeni reali bugetul a 
scazut de la 3 mld euro al sub 2 mld 
euro in 2011. 
 
Amendament admis de Comisia 
pentru sănătate şi familie a 
Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate  
 Publică a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 
De altfel, trimiterea este eronată 
la Anexa nr.10/03. 
 

14.  Anexa nr.10 –BUGETUL 
FONDULUI NATIONAL UNIC 
DE ASIGURARI SOCIALE DE 
SANATATE pe anul  2011 

Anexa 10/02 Bugetul pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole, si alienate dupa 
caz, pe anii 2009-2011-sumele 
alocate din bugetul fondului national 
unic de asigurari sociale de sanatate 
– capitolul 6605 – SANATATE- 
propuneri 2011:  
 - 42.307.562 mii lei  
 
 
 
AUTOR: Deputat Independent Tudor 
Ciuhodaru 

Sanatatea reprezinta sectorul cel 
mai important care necesita in 
conditiile actuale o suplimentare 
substantiala a fondurilor alocate de 
la bugetul de stat.  Majorarea 
sumelor alocate sanatatii va duce la 
cresterea calitatii serviciilor 
medicale si implicit la cresterea 
accesului la serviciile de sanatate.  
 
Sursa de finantare: 
- Anexa 3/01 Administratia 
Prezidentiala, capitolul 5001 
cheltuieli buget de stat, grupa/titlul 
01-cheltuieli curente, grupa /titlul 
20-titlul II bunuri si servicii; 
- Anexa 3/01 Administratia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare nu poate fi avută în 
vedere. Bugetele Administraţiei 
Prezidenţiale şi Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale au fost 
dimensionate astfel încât să 
asigure finanţarea în condiţii 
normale a activităţii acestora. 
 De altfel, trimiterea este eronată 
la Anexa 10/02.  
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Prezidentiala, capitolul 5100, 
subcapitolul 01, grupa/titlul 01 
cheltuieli curente. 
- din economiile realizate in cadrul 
proiectului APL2; 
-Anexa 3/34 Serviciul de 
Telecomunicatii Speciale: capitolul 
5001 cheltuieli buget de stat, 
grupa/titlul 71-active nefinanciare, 
articolul.01-active fixe, aliniatul 
01-constructii. 
 

15.  Anexa 3/10 Se suplimentează Bugetul FNUASS 
la capitolul Transferuri, cu suma de 
1.350.000 mii lei astfel: 
- medicină primară – 450.000 mii lei 
- medicamente compensate cu sau 
fără contribuţie personală – 400.000 
mii lei 
- spitale generale – 1.500.000 mii lei 
 
Autor: dep. Eugen Nicolăescu, PNL

Pentru o mai bună funcţionare a 
sistemului sanitar 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor art.138, 
alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 
 

 
 
 



 
AMENDAMENTE  RESPINSE                                               ANEXA NR.1-2 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011 

 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

1.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de finantare, 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2009-
2011 

Se propune la capitolul 6701 
„Cultura, recreere si religie”, grupa 
51 titlul VI „Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”, articolul 
02, alin. 18 alocarea sumei de 
2.000.000 mii lei pentru reabilitare 
faţadă Biserica „Adormirea Maicii 
Domnului” – Lugoj 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
 

Monument istoric, 250 ani de la 
construire. 
 
Sursa de Finantare: 
Bugetul Secretariatului General  al 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de finantare, 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2009-
2011 

Se propune la capitolul 6701 
„Cultura, recreere si religie”, grupa 
51 titlul VI „Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”, articolul 
02, alin. 18 alocarea sumei de 
1.000.000 mii lei pentru execuţie 
pictură interioară Biserica „Învierea 
Domnului” Lugoj 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
 

Construcţie nouă 
 
 
Sursa de Finantare: 
Bugetul Secretariatului General  al 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
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Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

3.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de finantare, 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2009-
2011 

Se propune la capitolul 6701 
„Cultura, recreere si religie”, grupa 
51 titlul VI „Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”, articolul 
02, alin. 18 alocarea sumei de 
1.000.000 mii lei pentru reabilitare 
Biserica Baptistă „Harul” Lugoj – 
aniversare  
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

100 de ani de la înfiinţare 
 
Sursa de Finantare: 
Bugetul Secretariatului General  al 
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

4.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de finantare, 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2009-
2011 

Se propune la capitolul 6601 
„Sănătate”, grupa 51 „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”, articolul 02, alin. 11 
alocarea sumei de 17.000.000 mii lei 
pentru reabilitare pavilionului central 
al Spitalului municipal Lugoj. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Documentaţie depusă şi aprobată 
2009, 98 de ani de la construire. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în anul  2011. 

5.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de finantare, 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2009-
2011 

Se propune la capitolul 7401 
„Protecţia mediului”, grupa 51 Titlul 
VI „Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, articolul 02, 
alin. 14 alocarea sumei de 
10.000.000 mii lei pentru reabilitarea 
alimentării cu apă în Municipiul 
Lugoj 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Convenţie 5544/26.10.2006 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- Responsabilitatea stabilirii 
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prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în anul  2011. 

6.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de finantare, 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2009-
2011 

Se propune la capitolul 7401 
„Protecţia mediului”, grupa 51 Titlul 
VI „Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, articolul 02, 
alin. 14 alocarea sumei de 
10.000.000 mii lei pentru reabilitarea 
sistemului de canalizare în 
Municipiul Lugoj – etapa I 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Convenţie 4098/11.10.2007 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
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aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în anul  2011. 

7.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de finantare, 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2009-
2011 

Se propune la capitolul 7401 
„Protecţia mediului”, grupa 51 Titlul 
VI „Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, articolul 02, 
alin. 14 alocarea sumei de 4.500.000 
mii lei pentru alimentare cu apă sat 
Zolt, comuna Fârdea, Timiş. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Studiu de fezabilitate depus şi 
aprobat. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
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alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în anul  2011. 

8.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de finantare, 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2009-
2011 

Se propune la capitolul 7401 
„Protecţia mediului”, grupa 51 Titlul 
VI „Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice”, articolul 02, 
alin. 14 alocarea sumei de 
10.000.000 mii lei pentru 
modernizare staţie de epurare Lugoj-
Jabăr. 
 

Contract 214/N/26.10.2008 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
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Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 
 

Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în anul  2011. 

9.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de finantare, 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2009-

Se propune la capitolul 7001 
„Locuinţe, servicii şi dezvoltare 
publică”,  Titlul VI „Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”, 
articolul 02, alin. 04 alocarea sumei 

Stadiu de fezabilitate depus şi 
aprobat. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
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2011 de 5.000.000 mii lei pentru 
construcţii de locuinţe pentru tineri 
destinate închirierii  - Municipiul 
Lugoj. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „PROGRAM 
CONSTRUCTII LOCUITE 
PENTRU TINERI DESTINATE 
INCHIRIERII”, cheltuieli ce se 
detaliază şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în anul  2011. 

10.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de finantare, 
capitole, subcapitole, paragrafe, 

Se propune la capitolul 7001 
„Locuinţe, servicii şi dezvoltare 
publică”,  Titlul VI „Transferuri între 

Stadiu de fezabilitate depus şi 
aprobat. 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
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titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2009-
2011 

unităţi ale administraţiei publice”, 
articolul 02, alin. 04 alocarea sumei 
de 5.000.000 mii lei pentru 
construirea de locuinţe sociale – 
Municipiul Lugoj. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în anul  2011. 

11.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de finantare, 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2009-
2011 

Se propune la capitolul 7001 
„Locuinţe, servicii şi dezvoltare 
publică”,  Titlul VI „Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”, 
articolul 02, alin. 04 alocarea sumei 
de 7.000.000 mii lei pentru 
programul de izolare termică a 
blocurilor de locuinţe – Municipiul 
Lugoj. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 

Stadiu de fezabilitate depus şi 
aprobat. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în anul 2011. 

12.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de finantare, 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2009-
2011 

Se propune la capitolul 7001 
„Locuinţe, servicii şi dezvoltare 
publică”,  Titlul VI „Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”, 
articolul 02, alin. 04 alocarea sumei 
de 5.000.000 mii lei pentru bazin 
înot – Municipiul Lugoj. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 

Dosar depus la Guvern. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Program bazine de 
înot”, cheltuieli ce se detaliază şi 
se aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
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de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în anul 2011. 

13.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de finantare, 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2009-
2011 

Se propune la capitolul 7001 
„Locuinţe, servicii şi dezvoltare 
publică”,  Titlul VI „Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”, 
articolul 02, alin. 04 alocarea sumei 
de 5.000.000 mii lei pentru sală de 
sport – comuna Coştei, Timiş. 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor 
 
 

Dosar 1286/2008 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Program 
construcţii săli de sport”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
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Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 
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proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în anul 2011. 

14.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de finantare, 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2009-
2011 

Se propune la capitolul 7001 
„Locuinţe, servicii şi dezvoltare 
publică”,  Titlul VI „Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice”, 
articolul 02, alin. 04 alocarea sumei 
de 5.000.000 mii lei pentru sală de 
sport – comuna Fârdea, Timiş. 
 
 Autor: Deputat  Sorin Stragea PSD 
+ Grupul Parlamentar PSD+PC 
 

Dosar depus la Guvern. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Turismului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului este inclus obiectivul 
de investiţii „Program 
construcţii săli de sport”, 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
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repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului au fost dimensionate 
în raport cu sarcinile ce îi revin 
acestei  instituţii în anul 2011. 

15.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de finantare, 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2009-
2011 

Anexa 2 Sinteza cheltuielilor pe 
surse de finanţare, capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de 
cheltuieli, articole si alineate, dupa 
caz pe anii 2009-2011- capitolul 
66.01 – SANATATE – propuneri 
2011: 
- 6.275.581 mii lei 
 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
Hrebenciuc Viorel, Aura 
Vasile,Chirita Dumitru, Mircea 
Dusa. 

Sanatatea reprezintă sectorul cel 
mai important care necesită în 
condiţiile actuale o suplimentare 
substanţială a fondurilor alocate de 
la bugetul de stat. Majorarea 
sumelor alocate sănătăţii va duce la 
creşterea calităţii serviciilor 
medicale şi implicit la creşterea 
accesului la serviciile de sănătate. 
 
Sursa de Finantare:  

- Anexa 3/01 Administraţia 
Prezidenţială, capitolul 
5001 cheltuieli buget de 
stat, grupa/titlul 01-
cheltuieli curente, 
grupa/titlul 20-titlul II 
bunuri si servicii; 

- Anexa 3/01 Administraţia 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere, întrucât 
fondurile alocate Administraţiei 
Prezidenţiale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2011 în condiţiile 
constrângerilor bugetare impuse 
de situaţia economică existentă. 
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Prezidenţială, capitolul 
5100, subcapitolul 01, 
grupa/titlul 01cheltuieli 
curente; 

- din economiile  realizate în 
cadrul proiectului APL2; 

- Anexa 3/34 Serviciul de 
Telecomunicaţii Speciale: 
capitolul 5001 cheltuieli 
buget de stat, grupa/titlul 
71-active nefinanciare, 
articolul 01-active fixe, 
alineatul 01-construcţii 

16.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de finantare, 
capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole si 
alineate, dupa caz pe anii 2009-
2011 

Se propune majorarea sumei la 
capitolul 6601 „SANATATE”, la 
6.275.581 mii lei. 
 
 
Autori: Grupul Parlamentar 
PSD+PC – Camera Deputatilor. 
Hrebenciuc Viorel, Aura 
Vasile,Chirita Dumitru, Mircea 
Dusa. 

Sanatatea reprezinta sectorul cel 
mai important care necesita in 
conditiile actuale o suplimentare 
substantiala a fondurilor alocate de 
la bugetul de stat.  Majorarea 
sumelor alocate sanatatii va duce la 
cresterea calitatii serviciilor 
medicale si implicit la cresterea 
accesului la serviciile de sanatate.  
 
Sursa de finanţare: - Anexa 3/01 
Administratia Prezidentiala, 
capitolul 5001 cheltuieli buget de 
stat, grupa/titlul 01-cheltuieli 
curente, grupa /titlul 20-titlul II 
bunuri si servicii; 
- Anexa 3/01 Administratia 
Prezidentiala, capitolul 5100, 
subcapitolul 01, grupa/titlul 01 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere, întrucât 
fondurile alocate Administraţiei 
Prezidenţiale si Serviciului de 
Telecomunicatii Speciale au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2011 în condiţiile 
constrângerilor bugetare impuse 
de situaţia economică existentă. 



 
 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 
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cheltuieli curente. 
- din economiile realizate in cadrul 
proiectului APL2; 
-Anexa 3/34 Serviciul de 
Telecomunicatii Speciale: capitolul 
5001 cheltuieli buget de stat, 
grupa/titlul 71-active nefinanciare, 
articolul.01-active fixe, aliniatul 
01-constructii. 
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